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Πρόλογος
H παρούσα μελέτη με θέμα «Η συμβολή των «αισθητικών δραστηριοτήτων ροής»
στην εμπλοκή των παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας κατά τις μαθησιακές διαδικασίες του
γλωσσικού μαθήματος. Μια διδακτική προσέγγιση», η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της
διδακτορικής μου διατριβής εντάσσεται στον επιστημονικό χώρο της Παιδαγωγικής
Επιστήμης, διότι επικεντρώνεται σε τρόπους με τους οποίους μπορούν να επέλθουν
βελτιώσεις της διδακτικής διαδικασίας. Η εργασία αντλεί στοιχεία από το χώρο της
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (θεωρίες κινήτρων, θεωρία ροής) και της Eνιαιοποίησης των
Tεχνών στην Eκπαίδευση, με σκοπό την αξιοποίησή τους στη Διδακτική Μεθοδολογία και
την Αισθητική Αγωγή. Έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε
προηγούμενη ερευνητική εργασία μου, η οποία υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των
μεταπτυχιακών μου σπουδών στον τομέα της ειδικής αγωγής και της συμβουλευτικής,
αναφορικά

με

τα

μαθησιακά

κίνητρα

των

παιδιών

πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης.

Ολοκληρώνοντας τη συνεργασία μου με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, ανέκυψαν
ορισμένες παρατηρήσεις οι οποίες με οδήγησαν να στραφώ στην αναζήτηση τρόπων που θα
μπορούσαν να βελτιώσουν το ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στη σχολική τάξη και
ειδικότερα να ενισχύουν τα μαθησιακά κίνητρα των παιδιών. Παρατήρησα ότι συχνά οι
εκπαιδευτικοί, ενώ αναζητούσαν γόνιμους και δημιουργικούς τρόπους διδασκαλίας για να
ενισχύσουν τα κίνητρα των μαθητών τους, δεν έδειχναν τόλμη προς αυτή την κατεύθυνση,
πιθανώς επειδή οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι έχουν έλλειψη επιστημονικής κατάρτισης
σχετικά με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Κατά την προσπάθεια επέκτασης των γνώσεών
μου πάνω στο πεδίο της εργασίας, η επαφή μου με την επιβλέπουσα της παρούσας διατριβής,
κα Μαρίνα Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αισθητικής Αγωγής του
Νηπίου και του Παιδιού, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης, υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός συγκροτημένου
πλαισίου έρευνας, καθώς συνέβαλε καθοριστικά να οργανώσω τις διάχυτες σκέψεις μου,
οδηγώντας με σε νέους ορίζοντες. Παράλληλα, με βοήθησε να έρθω σε επαφή με την
εκπαίδευση μέσω της τέχνης και ειδικότερα με την ενιαιοποίηση της αισθητικής αγωγής στη
διδασκαλία

άλλων

διδασκόμενων

θεμάτων.

Ειδικότερα,

οι

δραστηριότητες

που

εφαρμόστηκαν στις πειραματικές ομάδες της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της παρούσας έρευνας είναι αποτέλεσμα προσαρμογής δραστηριοτήτων που σχεδίασε η κα
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Μαρίνα Σωτηροπούλου–Ζορμπαλά. Τις δραστηριότητες αυτές διδάχθηκα από την ίδια την
επιβλέπουσα, η οποία μου παρείχε το υλικό του μαθήματος που δίδαξε στο πλαίσιο του
Μεταπτυχιακού προγράμματος «Γλώσσα και Γραμματισμός στην Προσχολική Ηλικία», με
τίτλο «Αισθητικές Προσεγγίσεις και Γλώσσική Αγωγή».
Αισθάνομαι την ανάγκη να την ευχαριστήσω από καρδιάς για την αμέριστη
επιστημονική της υποστήριξη, την υπομονή της, το καίριο ενδιαφέρον της και την προσωπική
της ενθάρρυνση. Αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή και ευγνώμων για την καθοδήγησή της, την
απρόσκοπτη συνεργασία και τον ακαδημαϊκό της επαγγελματισμό. Η άριστη συνεργασία μας
αποδείχθηκε ήδη έμπρακτα με τη δημοσίευση εργασιών, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες
φάσεις οικοδόμησης της έρευνας που διεξήχθη. Οι εργασίες αυτές έγιναν σε μορφή
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας,1 καθώς επίσης και σε μορφή
ανακοινώσεων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια2. Μέσω αυτών των
δημοσιεύσεων, τα διάφορα στάδια της παρούσας εργασίας τέθηκαν υπό την κρίση, διόρθωση
και έγκριση μελών της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, και με αυτόν τον τρόπο
σταθεροποιήθηκε η πορεία της μεθόδου της έρευνας.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κα Μαρία Κυπριωτάκη, Καθηγήτρια Ειδικής
Ψυχοπαιδαγωγικής της Προσχολικής Ηλικίας, και τον κο Βασίλειο Οικονομίδη, Καθηγητή
Προσχολικής Παιδαγωγικής, για τις πολύτιμες επισημάνσεις τους, στην πορεία εκπόνησης της
παρούσας διατριβής.
Επιπλέον, θα ήθελα να εκφράσω και τις ολόθερμες ευχαριστίες μου προς τους
διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές των δημόσιων σχολείων 4ου,
52ου και 151ου Αθηνών, και του ιδιωτικού δημοτικού σχολείου «Εκπαιδευτήρια Μπουγά», για
την καθοριστική συμβολή τους στη διεξαγωγή των παρεμβάσεων, τη βοήθεια, τη
δεκτικότητα, τη στήριξη και την ευελιξία τους.

1

Argyriadi & Sotiropoulou – Zormpala, 2016˙ Argyriadi & Sotiropoulou – Zormpala, 2017˙ Sotiropoulou- Zormpala
& Argyriadi, 2015.

2

European Conference OMEP, 2016 ‘’The Place of the Child in the 21st Century’’, Canterbury Christ Church
University, Canterbury, UK˙ European Early Childhood Education Research Association (EECERA), 2014, “Us,
Them & Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes” Crete, Greece˙ International
Symposium, University of Crete, - C.R.S.H.E.T.P., 2015, ‘’Pedagogy of happiness. Towards an unconventional
school”, Rethymno–Greece˙ European Conference OMEP, 2013, “Play and playing in Early Childhood”, Zagreb,
Croatia.
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Περίληψη
Στην

παρούσα

διατριβή

διερευνήθηκε

με

ποιον

τρόπο

ένας

καινοτόμος

τύπος

δραστηριοτήτων, οι οποίες ονομάστηκαν «αισθητικές δραστηριότητες ροής», επηρεάζουν τον
μαθητή της Α΄ δημοτικού, ως προς την εμπλοκή του στις διδακτικές διαδικασίες και
ειδικότερα στις διαδικασίες της διδασκαλίας της Γλώσσας. Οι εν λόγω δραστηριότητες
σχεδιάστηκαν με γνώμονα δύο θεωρητικούς προσανατολισμούς, τη θεωρία για τις εμπειρίες
ροής και τη θεωρία για την ενιαιοποίηση των τεχνών (arts integration) με τα υπόλοιπα
διδασκόμενα θέματα. Ο δοκιμαζόμενος τύπος δραστηριοτήτων είχε τους ίδιους ακαδημαϊκούς
στόχους με τις παραδοσιακές δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος σπουδών αλλά
διαφορετικά χαρακτηριστικά: Παραδείγματος χάριν, οι πειραματικές δραστηριότητες
αφορούσαν καταστάσεις αυξημένου ενδιαφέροντος, ολιστικής εμπλοκής, ελεγχόμενες από τα
ίδια τα υποκείμενα και βιωμένες ως αυτοτελικές και δημιουργικές. Ο πληθυσμός-στόχος της
έρευνας ήταν 220 μαθητές πρωτοσχολικής ηλικίας του Νομού Αττικής και του Νομού
Μεσσηνίας. Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα συγκριτικών μετρήσεων του
πληθυσμού-στόχου επιλέχθηκε να σχηματιστούν πειραματικές ομάδες και ομάδες ελέγχου.
Τα δεδομένα αντλήθηκαν με τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης και καταγράφηκαν
με ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις, ενώ συλλέχθηκαν σε ειδικά δομημένα ημερολόγια
και κλείδες. Επιπλέον, τα παιδιά συμπλήρωσαν την πεντάβαθμη κλίμακα smileyometer, για
να εκφράσουν το επίπεδο ικανοποίησης που αισθάνθηκαν από τη συμμετοχή τους στις
δραστηριότητες. Κάνοντας μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αναδεικνύεται
ότι η εφαρμογή των αισθητικών δραστηριοτήτων ροής δύναται να επιφέρει ενίσχυση της
εμπλοκής των μαθητών πρωτοσχολικής ηλικίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Ειδικότερα, αναδείχθηκαν σημαντικά οφέλη ως προς διάφορες συνιστώσες της μαθησιακής
εμπλοκής των παιδιών. Τα παιδιά των πειραματικών ομάδων επέδειξαν αυξημένη
προφορική-λεκτική συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία, ενώ η ενασχόλησή τους με τα
διδασκόμενα γλωσσικά θέματα ήταν πολυτροπική-αισθητική, συγκριτικά με τα παιδιά των
ομάδων ελέγχου. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες των πειραματικών
ομάδων ανταποκρίθηκαν πιο δημιουργικά στη διδακτική διαδικασία και ενεργοποιηθήκαν
πιο πολύπλευρα-ολιστικά. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στις αισθητικές δραστηριότητες
ροής παρουσίασαν τόσο ακαδημαϊκές όσο και αισθητικές εστιάσεις ως προς τα διδασκόμενα
θέματα και ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης συγκριτικά με τα παιδιά των
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ομάδων ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν μια θετική προοπτική για την αυθόρμητη
και βαθιά εμπλοκή των παιδιών στις διδακτικές διαδικασίες, μέσα από εναλλακτικές
διδακτικές προσεγγίσεις, στις οποίες αξιοποιούνται τα πορίσματα της θεωρίας περί
«εμπειριών ροής» (flow experiences) καθώς και η «ενιαιοποίηση της τέχνης» (arts
integration) με τα υπόλοιπα διδασκόμενα θέματα.
Λέξεις-κλειδιά: αισθητικές δραστηριότητες ροής, εμπλοκή, πρωτοσχολική εκπαίδευση,
Νεοελληνική Γλώσσα, ενιαιοποίηση της τέχνης, εμπειρία ροής
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Abstract

This dissertation examined how an innovative type of activities called "aesthetic flow
activities" affect first graders’ engagement in the Modern Greek language course. These
activities were designed on the basis of two theoretical orientations, the theory of flow
experiences and the theory of arts integration and were used to compare with current
curriculum activities. Αll designed to conform to the same academic goals, but different
characteristics: For example experimental activities involved situations of increased interest,
holistic engagement, controlled by the subjects themselves and experienced as self-autotelic
and creative. The target population was 220 primary school students in the prefecture of Attica
and the prefecture of Messinia. The sample was separated into experimental and control
groups. The data were collected through participant observation method, were recorded and
collected in specially structured diaries and observation lists. In addition, the children filled in
a five-scale smileyometer, so that they could register their level of satisfaction in participating.
From the analysis of the data there were indications that ‘aesthetic flow activities’ can raise
students’ engagement in the Modern Greek language course. In particular, it appears that
‘aesthetic flow activities’ affected specific factors of students’ engagement. The children of
the experimental groups showed increased verbal participation in the teaching process, while
engaged in the subjects in multiple modes, compared to the children of the control groups. In
addition, it was observed that the participants of the experimental group responded more
creatively to the teaching process, and they activated in a multifaceted/holistic manner during
the lesson. At the same time, participants in ‘aesthetic flow activities’ focused in both
academic and aesthetic components of the subjects taught, and reported higher levels of
satisfaction than those of the control groups. These elements show a positive perspective for
children’s spontaneous and deep engagement in teaching processes, through alternative
teaching approaches in which “art integration” is used, as well as “flow experiences”.

Key words: aesthetic flow activities, engagement, first graders, Modern Greek Language, art
integration, flow experiences
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Εισαγωγή
Τα πορίσματα της πρόσφατης βιβλιογραφίας καταδεικνύουν ότι η ενεργητική εμπλοκή
των μαθητών στο σχολείο έχει θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή τους επίδοση (Appleton,
Christenson & Furlong, 2008˙ Finn & Zimmer, 2012˙ Fredricks & McColskey, 2012˙ Martin
& Dowson, 2009˙ Skinner, Kindermann, Connell & Wellborn, 2009˙ Skinner & Pitzer, 2012˙
Wonglorsaichon, Wongwanich & Wiratchai, 2014). Ωστόσο, σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής
εκπαίδευσης, στον πυρήνα του προβληματισμού παραμένει η ανάπτυξη εκπαιδευτικών
στρατηγικών που να ενθαρρύνουν την ενεργητική γνωστική, συναισθηματική και
συμπεριφορική εμπλοκή όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης (Fredricks,
Blumenfeld & Paris, 2004˙ Willms, Friesen & Milton, 2009).
Παρόλο που το σχολείο έχει αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο ως πεδίο ανάπτυξης
του συνόλου της προσωπικότητας των μαθητών (McGrew, 2013), στις σημερινές τάξεις
εξακολουθεί να κυριαρχεί η νοησιαρχία (Παναγιωτόπουλος, 2004˙ Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά,
στο Πουρκός, 2009˙ Φράγκος, 2006˙ Χρυσαφίδης, 2000). Επιπρόσθετα, γίνεται φανερό ότι ο
σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών δεν ακολουθεί τις ερευνητικές εξελίξεις στην
Ψυχολογία και την Παιδαγωγική επιστήμη. Η έμφαση δίνεται κατά κύριο λόγο σε ένα πολύ
στενό φάσμα «ελέγξιμων» δεξιοτήτων (Chase, 2014), ενώ παραβλέπεται η αξία παραγόντων
που θα μπορούσαν να προάγουν την επίτευξη των μαθητών (Garcia, 2014), όπως είναι τα
συναισθήματα (Valiente, Swanson & Eisenberg, 2012). Ακόμη, όπως αναφέρουν ερευνητές
της δημιουργικότητας στο σχολείο, αν και η παιδική δημιουργικότητα και η φαντασία πρέπει
να έχουν κυρίαρχο ρόλο στην εκπαίδευση, το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα έχει παραμελήσει
αυτές τις πλευρές της διδασκαλίας, με αποτέλεσμα η φαντασία των μαθητών να περιορίζεται,
και η δημιουργικότητά τους να ατροφεί (Culpan, 2010˙ Hui & Lau, 2006˙ Τριβιζάς, 2013˙
Minton, 2003). Τελικά, η πλειονότητα των μαθησιακών δραστηριοτήτων ολοκληρώνεται
μέσα σε ένα κλίμα κατά μάλλον ατομικής προσπάθειας (Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009˙
Taylor & Parsons, 2011). Έτσι, σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα των τελευταίων δύο
δεκαετιών, τα επίπεδα ικανοποίησης των μαθητών είναι σε χαμηλό επίπεδο (Appleton,
Christenson, Kim & Reschly, 2006˙ Fredricks et al., 2004˙ Korobova, 2012).
Ο αποσπασματικός χαρακτήρας των υφιστάμενων παραδοσιακών εκπαιδευτικών
συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα τα μειωμένα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών και τη
δυσκολία

στην

εμβύθισή

τους

σε

μαθησιακά

έργα

προσπάθειας

(Rathunde

&
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Csikszentmihalyi, 2005˙ Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009˙ Suttie, 2012˙ Taylor & Parsons,
2011˙ Whitson & Consoli, 2009). Τα χαμηλά μαθησιακά κίνητρα των παιδιών είναι ένα θέμα
καίριας σημασίας, που προξενεί προβληματισμό και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
(Marks, 2000˙ Schmidt, 2010). Εντούτοις, οι προσπάθειές τους για την ενίσχυση της
επιθυμίας των μαθητών να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία, δεν έχουν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα (Van Alphen, 2011). Το θέμα της έλλειψης εμπλοκής των παιδιών αφορά όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ακόμα και τα πρώτα χρόνια της δημοτικής εκπαίδευσης (Finn,
1993˙ McCabe, Bray, Kehle, Theodore & Gelbar, 2011).
Πράγματι, το γεγονός ότι μια πληθώρα μαθητών δείχνει σοβαρή έλλειψη
ενδιαφέροντος για τα σχολικά μαθήματα αποτελεί κοινό προβληματισμό στην επιστημονική
και την εκπαιδευτική κοινότητα (Suttie, 2012). Συχνά, οι μαθητές διατηρούν παθητική στάση
στο σημερινό σχολείο και καταβάλλουν ελάχιστη προσπάθεια στα μαθησιακά έργα (Murray,
Mitchell, Gale, Edwards & Zyngier, 2004). Ακόμα και σε προηγμένες χώρες, όπως στην
Αγγλία, τον Καναδά και την Αμερική, έχει φανεί ότι πολλοί μαθητές εκλαμβάνουν τη μάθηση
ως μια ανιαρή και αλλότρια με τα ενδιαφέροντά τους εμπειρία (Gibbs & Poskitt, 2010). Οι
ίδιοι οι μαθητές αναφέρουν συχνά ότι αισθάνονται αβεβαιότητα σχετικά με το τι αναμένεται
από αυτούς και τι πρέπει να αποκομίσουν από την εκπαιδευτική διαδικασία, και δηλώνουν ότι
οι σχολικές προκλήσεις είτε είναι πολύ δύσκολες για το επίπεδο των ικανοτήτων τους είτε δεν
απαιτούν ούτε καν το ήδη αποκτηθέν επίπεδό τους (Boyer & Lamoreaux, 1997˙ Whitson &
Consoli, 2009). Ακόμη, δεν υπάρχουν σε ικανοποιητικό βαθμό ευκαιρίες για κίνηση και
έκφραση μέσα στην τάξη (Gonzales, Toomey, Millsap, Dumka & Mauricio, 2014), αν και στη
βιβλιογραφία έχει αναδειχθεί ότι οι μαθησιακές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την
έκφραση των μαθητών με κίνηση, συμβάλλουν θετικά στην ενεργητική εμπλοκή τους στη
μαθησιακή διαδικασία (Block, Parris & Whiteley, 2008). Η έλλειψη των μαθησιακών
κινήτρων των παιδιών συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα, που αναπτύσσονται εκ μέρους
τους κατά τη διδακτική διαδικασία (Timmins, 1999), όπως είναι το άγχος και ο θυμός
(Gilman & Anderman, 2006). Μεταξύ άλλων, από τα πιο συχνά πολυδιάστατα συναισθήματα
των μαθητών, που έχουν παρατηρηθεί στο σχολείο, είναι η πλήξη (Pekrun, Goetz, Daniels,
Stupnisky & Perry, 2010), άμεσα εξαρτώμενο συναίσθημα από την κατάσταση στην οποία
εμπλέκεται ένα άτομο (Acee, Kim, Chu, Kim & Riekenberg, 2010). Όταν το μάθημα γίνεται
μονότονο, οι μαθητές νιώθουν ανία και πλήξη, με αποτέλεσμα να αδρανοποιούνται και να
επιζητούν διέξοδο σε ενέργειες ασύμβατες με εκείνες της μαθησιακής διαδικασίας (Τριλιανός,
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2009˙ Weissberg, Kumpfer & Seligman, 2003). Άλλοι παράγοντες που ευθύνονται για τα
χαμηλά μαθησιακά κίνητρα των παιδιών στο σχολείο είναι η επαναληψιμότητα των
δραστηριοτήτων (Macklem, 2015). Επίσης, συχνά, τα εκπαιδευτικά πλαίσια χαρακτηρίζονται
ως μη υποστηρικτικά και περιέχουν προκλήσεις χαμηλού επιπέδου (ΜcDonough, 2007).
Ειδικότερα, σε μελέτες που αφορούν τη διδασκαλία της Γλώσσας αναφέρεται ότι το
ψυχολογικό κλίμα στη σχολική τάξη ορίζεται από το γεγονός ότι η διδακτική διαδικασία
αποτελείται ως επί το πλείστον από προγραμματισμένες και μάλλον ατομικές δραστηριότητες,
κατά τις οποίες δίνεται έμφαση σε ελεγχόμενες αντί για αναδυόμενες καταστάσεις, στην
κυριολεξία, αντί για την ερμηνεία του διδασκόμενου θέματος, στην καταδηλωτική αντί για τη
συμπαραδηλωτική του προσέγγιση (Dislen, 2013˙ Eisner, 2002˙ Johnson, 2007˙ Pike, 2004˙
Rosenblatt, 1986˙ Wihelm, 2008). H γλωσσική εκπαίδευση βασίζεται κυρίως στην επίδοση
των μαθητών σε γλωσσικές τεχνικές (Smith, 2005), ενώ ο χρόνος που αφιερώνεται για να
βιώσουν οι μαθητές πολύπλευρες-ολιστικές γλωσσικές μαθησιακές εμπειρίες –αναπόσπαστο
στοιχείο της διαδικασίας της μάθησης– είναι περιορισμένος (Swafford & Akrofi, 2005). Στην
πραγματικότητα, «μόνο ένας μικρός αριθμός μελετών σε εκπαιδευτικά πλαίσια έχει επιδιώξει
την εφαρμογή ενός προγράμματος ή παρέμβασης ειδικά σχεδιασμένης προκειμένου να
αυξήσει τη μαθητική εμπλοκή» (Shernoff & Anderson, 2014, σελ. 194).
Σε σχέση με τα παραπάνω θέματα, γίνεται φανερή η αναγκαιότητα εφαρμογής
εναλλακτικών προσεγγίσεων, που να παρέχουν περισσότερη κινητοποίηση και ευχαρίστηση
στους μαθητές κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Δάλκος, 1998˙ Marks, 2000˙ Οικονομίδης,
2011˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009˙ Σπυροπούλου,
Αναστασάκη, Δεληγιάννη, Κούτρα, Λουκά & Μπούρας, 2008˙ Whitson & Consoli, 2009).
Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη, επιχειρήθηκε να εξεταστεί αυτό το σημαντικό και
ελλιπώς μελετημένο θέμα, δηλαδή ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο
των οποίων να ευνοούνται τα εσωτερικά κίνητρα και η ουσιαστική και αυθόρμητη εμπλοκή
των μαθητών και ειδικότερα στη γλωσσική διδακτική διαδικασία. Σε αυτή τη βάση, κατά την
παρούσα έρευνα στηρίχθηκε θεωρητικά, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε ένα είδος
δραστηριοτήτων κατάλληλων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας
της πρωτοσχολικής τάξης. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάστηκαν με σκοπό να φανεί με
ποιους τρόπους συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυθόρμητης εμπλοκής των μαθητών στη
διδακτική διαδικασία, και ειδικότερα σε σχέση με την ανάπτυξη συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών της μαθητικής εμπλοκής, όπως αυτά επισημαίνονται από τη βιβλιογραφία
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ως μη ή ελλιπώς αξιοποιημένα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η λεκτική συμμετοχή των
παιδιών σε σχέση με το διδασκόμενο θέμα (Liu & Littlewood, 1997˙ Willms, Friesen &
Milton, 2009), η πολυτροπική τους ενασχόληση με το θέμα (Kumari, 2004˙ Sanders & Albers,
2010), η δημιουργική τους ανταπόκριση στο θέμα (Culpan, 2010˙ Hui & Lau, 2006˙ Minton,
2003), η πολύπλευρη-ολιστική τους ενεργοποίηση ως προς το θέμα (Garcia, 2014˙ Pope,
2001), ο συνδυασμός αισθητικών και ακαδημαϊκών εστιάσεων των παιδιών κατά τη διδακτική
διαδικασία και η ικανοποίηση που αισθάνονται από τη συμμετοχή τους σε αυτήν (Marks,
2000˙ McCabe et al., 2011˙ Shernoff & Anderson, 2014). Το θεωρητικό υπόβαθρο των
μελετούμενων δραστηριοτήτων αναζητήθηκε σε δύο προσανατολισμούς: ο πρώτος αφορά τη
θεωρία της εμπειρίας ροής (Csikszentmihalyi, 1991˙ Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002˙
Στάμου, 2009˙ Σταύρου, 2012) και ο δεύτερος την ενιαιοποίηση των τεχνών στα αναλυτικά
προγράμματα του 21ου αιώνα (Deasy, 2003˙ Χρυσοστόμου, 2005). Οι δραστηριότητες που
σχεδιάστηκαν προτάθηκε να ονομαστούν «αισθητικές δραστηριότητες ροής για το σχολείο»
είχαν στόχευση οι συμμετέχοντες να αυξάνουν την εμπλοκή τους κατά τη διδακτική
διαδικασία στο σχολείο, δηλαδή την αύξηση της συμμετοχής τους σε λεκτικό, πολυτροπικόαισθητικό, δημιουργικό και πολύπλευρο-ολιστικό επίπεδο.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος,
εξετάζεται η διεθνής και εγχώρια βιβλιογραφία για τις υπό μελέτη έννοιες και τη μεταξύ τους
σχέση. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε και για τον λόγο
αυτό παρουσιάζεται το ερευνητικό εγχείρημα για τη διερεύνηση της συμβολής του
προτεινόμενου τύπου δραστηριοτήτων στην εμπλοκή μαθητών πρωτοσχολικής ηλικίας στη
γλωσσική μαθησιακή διαδικασία.
Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος της διατριβής αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το
πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη θεωρία
της «Εμπειρίας ροής» (flow theory). Η θεωρία αυτή αποτέλεσε τον ένα από τους δύο
θεωρητικούς άξονες για να σχεδιαστεί και να δοκιμαστεί ένας νέος τύπος δραστηριοτήτων
στην πρωτοσχολική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις
που έχουν διατυπωθεί για τα κίνητρα και σχετίζονται με τη θεωρία ροής. Το κεφάλαιο
ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ενός καταλόγου χαρακτηριστικών τα οποία πρέπει να
διέπουν τις δραστηριότητες που εντάσσονται στις διδακτικές διαδικασίες οποιουδήποτε
διδασκόμενου θέματος, ώστε να οδηγούν σε καταστάσεις ροής.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ενιαιοποίησης των
τεχνών στην εκπαίδευση. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή, αναφορικά με τις ιδέες μελετητών,
που επηρέασαν βαθύτατα την εξέλιξη της αισθητικής αγωγής. Ακολούθως, μελετάται το πώς
αυτά μεταφράστηκαν σε σχολικές πρακτικές και ποια είναι τα είδη των εφαρμογών που
προέκυψαν. Στη συνέχεια, προβάλλονται τα οφέλη που προκύπτουν από την «ενιαιοποίηση»
(arts integration) αισθητικών δραστηριοτήτων στο σχολείο. Το εν λόγω κεφάλαιο
ολοκληρώνεται με τα χαρακτηριστικά των σχολικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν
ευκαιρίες για τη βίωση αισθητικών εμπειριών στο σχολείο.
Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζεται η έννοια της «μαθητικής εμπλοκής», με σκοπό να
αναδειχθεί η σημασία της στη μαθησιακή διαδικασία, αναφορικά με τα παιδιά της
προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, ορίζονται, διευκρινίζονται και
περιγράφονται οι παράγοντες που την καλλιεργούν στο σχολικό πλαίσιο. Στο κεφάλαιο αυτό,
επίσης, επιχειρείται η σύνδεση των θεωρητικών προσανατολισμών που περιγράφηκαν στα
προηγούμενα κεφάλαια με τη σχολική πράξη. Σε αυτή τη βάση, αναδεικνύεται η θέση των
«αισθητικών δραστηριοτήτων ροής» στο σχολείο και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τις
διέπουν. Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία περι αναγκαιότητας και πρωτοτυπίας της έρευνας.
Το δεύτερο μέρος της διατριβής αφορά το μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας.
Αναλυτικά, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μέθοδος, δηλαδή οριοθετείται
ο σκοπός της διατριβής και αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Ακολούθως,
περιγράφεται η συγκρότηση του δείγματος. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση των
μέσων συλλογής δεδομένων και γίνεται αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας.
Έπειτα αναλύεται το περιεχόμενο των διδακτικών παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν κατά την
έρευνα και περιγράφονται τα κριτήρια ανάλυσης δεδομένων. Στο πέμπτο κεφάλαιο
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των πειραματικών
δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των αντίστοιχων προγραμματισμένων. Στο
έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων και στο έβδομο κεφάλαιο, τα
συμπεράσματα, οι περιορισμοί, προτάσεις για μελλοντικά ερευνητικά εγχειρήματα καθώς και
παιδαγωγικές προτάσεις. Τέλος, παρουσιάζεται ο κατάλογος της βιβλιογραφίας τεκμηρίωσης
της μελέτης. Ακολουθούν επτά παραρτήματα με δείγματα απομαγνητοφωνήσεων από τις
πειραματικές εφαρμογές, των κλειδών παρατήρησης στις οποίες κωδικοποιήθηκαν τα
δεδομένα, του ημερολογίου καταγραφής των δεδομένων παρατήρησης, της πεντάβαθμης
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κλίμακας smileyometer και ενδεικτικών καλλιτεχνικών παραγωγών των παιδιών των
πειραματικών ομάδων.
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Κεφάλαιο 1.
Θεωρία ροής και σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις κινήτρων στην
εκπαίδευση
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1.1. Θεωρία ροής
Η θεωρία για τη ροή είναι μια θεωρία του τομέα της Θετικής Ψυχολογίας που
ευθυγραμμίζεται με τα κίνητρα και συγκεκριμένα με τα εσωτερικά κίνητρα. H μελέτη της
έννοιας της εμπειρίας ροής εμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 1960 και επικράτησε στις
δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ο Mihaly Csikszentmihalyi, o θεμελιωτής της θεωρίας και
της υιοθέτησης του συγκεκριμένου όρου, περιέγραψε την «εμπειρία ροής» ως μια κατάσταση
πλήρους συγκέντρωσης σε μια επιτελούμενη δραστηριότητα, κατά την οποία το σώμα ή και ο
νους έχουν φτάσει στα όριά τους, σε μια προσπάθεια εκπλήρωσης ενός σθεναρά
κατευθυνόμενου σκοπού, που δεν είναι ιδιοτελής (Csikszentmihalyi, 1975, 1978, 1985, 1990,
1997, 1999). Με άλλα λόγια, ως ροή ορίζεται ως «Η ολιστική αίσθηση που αισθάνονται οι
άνθρωποι όταν ενεργούν με πλήρη εμπλοκή» (Csikszentmihalyi, 1985, σελ. 36). Σύμφωνα με
τη φαινομενολογία της επονομαζόμενης και ως «βέλτιστης εμπειρίας» (optimal experience), ο
υψηλός βαθμός συγκέντρωσης σε ένα περιορισμένο πεδίο της προσοχής επιτρέπει στη
συνείδηση του ατόμου να εμπλακεί βαθιά μέσα σε μια δραστηριότητα. Σε αυτό το πλαίσιο,
που αποτελείται από υψηλά επίπεδα ευχαρίστησης, ικανότητας και

αισθημάτων

αυτοπροσδιορισμού, το άτομο «χάνει το εγώ του», και βιώνει την ένωσή του με τη
δραστηριότητα και το περιβάλλον. Αισθάνεται ότι μπορεί να ελέγχει τη διαδικασία της
δραστηριότητας, των πράξεων και των συναισθημάτων του, τα οποία είναι θετικά και πλήρως
ευθυγραμμισμένα με τον στόχο της δραστηριότητας. Διαθέτει αναπτυγμένη αυτοκυριαρχία
και απολαμβάνει αισθήματα ασφάλειας, με την παντελή απουσία ανησυχίας για την επιτυχία
ή αποτυχία της δραστηριότητας. Πρόκειται περισσότερο για τη δυνατότητα παρά την
πραγματικότητα ελέγχου των διαφορετικών καταστάσεων (Csikszenmihalyi, Abuuhamdeh &
Nakamura, 2005˙ Strati, Shernoff, & Kackar, 2012). Παρ’ όλα αυτά, οι δραστηριότητες που
προάγουν εμπειρίες ροής επιτρέπουν στο άτομο να καλλιεργήσει επαρκείς δεξιότητες,
ελαχιστοποιώντας περιθώρια λάθους, με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή η κατάκτηση του
ανώτατου βαθμού ποιότητας (Csikszentmihalyi, 1990). Άτομο και περιβάλλον αλληλεπιδρούν
και διαμορφώνουν από κοινού την εμπειρία. Τα κίνητρα θεωρούνται αναδυόμενα, καθώς
προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ατόμου-περιβάλλοντος (Csikszentmihalyi, 2014). O
Csikszentmihalyi μελέτησε τη φύση και τις συνθήκες της ικανοποίησης, την οποία θεώρησε
ως έναν βασικό λόγο επιδίωξης ενεργητικής εμπλοκής του ατόμου σε μια δραστηριότητα.
Από τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών προκύπτει ότι η βίωση εμπειριών ροής
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επιφέρει αυξημένη συγκέντρωση, ευτυχία, δύναμη, εσωτερική παρώθηση, αισιοδοξία,
αυτοπεποίθηση, φιλικότητα, έλεγχο και υψηλές επιδόσεις (Csikszentmihalyi, 1990˙
Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993). Τέτοιου είδους εμπειρίες συμβάλλουν συχνά
σε δεξιοτεχνικές κατακτήσεις, προάγουν την ευρυθμία στον συνειδητό νου και βοηθούν τον
εαυτό να ενοποιηθεί, καθιστώντας τον περισσότερο πολύπλοκο. Η πολυσυνθετότητα αυτή
συνεπάγεται ανάπτυξη του εαυτού (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988˙ Inghilleri,
2002˙ Massimini & Carli, 1988˙ Massimini & Delle Fave, 2000˙ Nakamura &
Csikszentmihalyi, 2002). Επιπλέον, η ενεργητική εμπλοκή των ατόμων σε εμπειρίες που
επιφέρουν ροή έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της μοναδικότητάς τους, την προσωπική
τους ανάπτυξη, και οδηγούν στη βελτίωση της κοινωνίας στην οποία ζουν (Csikszentmihalyi,
στο Butler-Bowdon, 2003). Επιπρόσθετα, οι εμπειρίες ροής συμβάλλουν στην πρόληψη
εμφάνισης ψυχικών διαταραχών (Csikszentmihalyi, 1997). Πρόκειται για μία από τις
καθαρότερες μορφές εσωτερικής κινητοποίησης, όπου η δράση και η εμπειρία κινούνται
ομαλά και ήρεμα. Το σήμα κατατεθέν της ροής είναι ένα ευφορικό συναίσθημα, σε επίπεδα
ενθουσιασμού, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
Πιο αναλυτικά, ένα από τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας ροής είναι η συγχώνευση
δράσης και επίγνωσης. Ο Csikszentmihayi (1975, 1990) θεώρησε ότι η προσοχή, την οποία
αποκάλεσε «ψυχική ενέργεια», είναι το πιο σημαντικό μέσο για την βελτίωση της ποιότητας
κάθε εμπειρίας, καθώς καθορίζει τι θα εκδηλωθεί στη συνειδητότητα. H ικανότητα του
ατόμου να επικεντρώνει την προσοχή του κατά βούληση και να μην περισπάται μέχρι να
κατακτήσει έναν στόχο που έχει θέσει, αποτελεί ένδειξη ότι χειρίζεται ορθά τη συνειδητότητά
του. Σε αυτή την περίπτωση, η ψυχική ενέργεια ρέει ανεμπόδιστα. Στην αντίθετη όχθη,
υπάρχει η αποδιοργάνωση της συνειδητότητας, η οποία προκύπτει όταν εμφανίζονται στον
νου πληροφορίες που αντιτίθενται στους στόχους του ατόμου. Αυτή η κατάσταση εσωτερικής
διαταραχής, που προκαλεί τη μείωση της αποτελεσματικότητάς του, ονομάστηκε «ψυχική
εντροπία» (Csikszenmihalyi, 1990). Οι σωστά δομημένες απαιτήσεις μιας δραστηριότητας
επιβάλλουν πειθαρχία στη συνειδητότητα, αποκλείοντας έτσι απρόσμενα επεισόδια ψυχικής
εντροπίας. Η προσοχή του ατόμου απορροφάται τόσο πολύ ώστε δεν υπάρχει πλεόνασμα
ψυχικής ενέργειας για εισροή αναμνήσεων. Στην επίγνωση επιτρέπεται να παρεισφρήσει μόνο
ένα μικρό φάσμα επιλεγμένων πληροφοριών συναφών με την εν λόγω δραστηριότητα. Ως εκ
τούτου, όλες οι ανησυχητικές σκέψεις που περνούν από τον νου του ατόμου προσωρινά
αναστέλλονται (Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993). Το αποτέλεσμα της
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προσήλωσης στην εκάστοτε ενασχόληση είναι η ταύτιση της δράσης και της συνείδησης, ο
εαυτός γίνεται αντιληπτός ως ενιαίος με τις πράξεις που επιτελεί, και έτσι κάθε ενέργεια
συμβαίνει αυθόρμητα και αυτόματα. Από αυτό το στοιχείο προκύπτει συχνά η απώλεια
επίγνωσης του εαυτού και η χαμηλή συγκέντρωση στον εαυτό. Το άτομο, επενδύοντας την
ψυχική του ενέργεια αποκλειστικά σε κάτι, δεν συγκεντρώνεται σε πληροφορίες που κάτω
από άλλες συνθήκες χρησιμοποιούνται για τη γνώση του εαυτού, αφού κατά τη βίωση μιας
εμπειρίας ροής δεν υπάρχει χώρος για ενδελεχή διερεύνηση του εαυτού. Κυριαρχεί η
ικανότητα απαγκίστρωσης από περιοριστικές ανησυχίες του εγώ, όπως είναι ο φόβος της
αποτυχίας και η ανησυχία για τις αντιλήψεις ή την κριτική άλλων ατόμων, πληροφορίες που
εμποδίζουν την κατάκτηση του στόχου (Farmer, 1999). Η απώλεια επίγνωσης του εαυτού
μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση του εαυτού, σε μια αίσθηση ότι τα όρια της ύπαρξης έχουν
διευρυνθεί, με άλλα λόγια δημιουργείται μια αίσθηση ότι το άτομο γίνεται μέρος ενός
συστήματος δράσης μεγαλύτερου από εκείνο που βρισκόταν πριν. Όταν ολοκληρωθεί η
δραστηριότητα και η επίγνωση επιστρέψει, το άτομο αισθάνεται περισσότερο συγκροτημένο
από ό,τι προηγουμένως και έχει πλέον εμπλουτιστεί με νέες ικανότητες και επιτεύγματα. Ένα
ακόμη χαρακτηριστικό είναι η τροποποιημένη αντίληψη του χρόνου. Σε μια βαθιά κατάσταση
ροής, η αντίληψη του ατόμου συνδέεται άμεσα με τον στόχο και ως εκ τούτου χάνεται η
αίσθηση του χώρου και του χρόνου (Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993). Οι
περισσότερες δραστηριότητες της ροής έχουν τον δικό τους ρυθμό, τη δική τους ακολουθία
γεγονότων, που σηματοδοτούν τη μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο. Έτσι, το άτομο
συχνά βιώνει τον χρόνο είτε ως συνοπτικό είτε ως διευρυμένο (Conti, 2001).
Βασικές προϋποθέσεις των δραστηριοτήτων, που προάγουν την αυτοανταμειβόμενη
εσωτερική εμπλοκή, που χαρακτηρίζει τη ροή (Shernoff & Anderson, 2014) είναι οι
ακόλουθες: Πρώτον, οι περισσότερες εμπειρίες ροής προκύπτουν από δραστηριότητες
στις οποίες υπάρχουν σαφείς στόχοι και ευδιάκριτοι κανόνες, δηλαδή από δραστηριότητες
που απαιτούν ψυχική ενέργεια και που ευθυγραμμίζονται κατάλληλα με το σύνολο των
ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ατόμου. Ακόμη, απαραίτητη προϋπόθεση για να προαχθεί
η ροή είναι η άμεση ανατροφοδότηση. Η ερευνητική δραστηριότητα μέχρι σήμερα στον
τομέα

των

εμπειριών

ροής

έχει

επικεντρωθεί

κυρίως

σε

εσωτερικές

πηγές

ανατροφοδότησης που βιώνουν οι συμμετέχοντες με υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων. Σε
δραστηριότητες ροής, κάθε στιγμή, το άτομο λαμβάνει πληροφορίες ότι πλησιάζει τον
τελικό του στόχο, κυρίως μέσα από νύξεις που προέρχονται από την ίδια τη
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δραστηριότητα. Η επίγνωση τέτοιων νύξεων συμβάλλει στην αίσθηση αυτοελέγχου,
επιτρέποντας στο άτομο να αντεπεξέρχεται στις κυμαινόμενες απαιτήσεις και να
τροποποιεί την απόδοσή του, για να διατηρεί την κατάσταση ροής. Αυτό που καθιστά
πολύτιμες τις πληροφορίες είναι το συμβολικό μήνυμα της επιτυχίας. Η γνώση του
ατόμου ότι επιτυγχάνει τον στόχο στον οποίο έχει επενδύσει ψυχική ενέργεια φέρνει
σταθερότητα στη συνειδητότητα, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τη δομή του εαυτού
(Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002). Επιπρόσθετα, είναι πιο πιθανόν να βιωθεί ροή
όταν το άτομο βρίσκεται σε μια κατάσταση αυτοτελικής παρώθησης (Shernoff, Abdi,
Anderson & Csikszentmihalyi, 2014). Η εμπειρία καθεαυτή αποτελεί αυτοσκοπό. Ο όρος
«αυτοτελής» έχει τις ρίζες του σε δύο λέξεις: αυτό (που σημαίνει εαυτός) και τέλος (που
μεταξύ άλλων σημαίνει και σκοπός). Μια εμπειρία δηλαδή που παράγει ροή επιφέρει
τέτοιο βαθμό επιβράβευσης που το άτομο προθυμοποιείται να συμμετέχει σε αυτήν για
την απόλαυση που του προσφέρει, χωρίς να ενδιαφέρεται για εξωτερικά ή μελλοντικά
οφέλη (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002). Ακόμη, μία από τις βασικές συνθήκες που
συμβάλλουν στην εμφάνιση της εμπειρίας ροής θεωρήθηκε εξαρχής η ισορροπημένη
αναλογία ανάμεσα σε προκλήσεις και δεξιότητες. Πιο αναλυτικά, στο αρχικό θεωρητικό
μοντέλο που διατυπώθηκε για τη ροή (Csikszentmihalyi, 1975), υποστηρίχθηκε η ιδέα ότι
η εμπειρία της ροής βιώνεται όταν τα επίπεδα των αντιλαμβανόμενων προκλήσεων (ή
εξωτερικών απαιτήσεων) και (β) των αντιλαμβανόμενων δεξιοτήτων του ατόμου (ή της
αυτοεκτιμούμενης δυνατότητας του ατόμου να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της
κατάστασης) βρίσκονται σε ισορροπία. Ειδικότερα, όταν το άτομο αξιολογεί τις
απαιτήσεις της δραστηριότητας στην οποία εμπλέκεται ως χαμηλότερες των δυνατοτήτων
του, είναι πιθανό να αισθανθεί ανία, ενώ στην περίπτωση που θεωρήσει ότι οι απαιτήσεις
της δραστηριότητας υπερτερούν των δεξιοτήτων του, δημιουργείται άγχος (Σχήμα 1).
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Άγχος

Ανία

Σχήμα 1. Ψυχολογική ροή: Ισορροπία μεταξύ προκλήσεων και δεξιοτήτων (Csikszentmihalyi, 1975/2000, σελ.
60).

Τα ευρήματα από εμπειρικές έρευνες που διεξήχθησαν αργότερα, οδήγησαν σε μια
τροποποίηση αυτού του μοντέλου. Οι Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi (1988),
εισήγαγαν μια παραλλαγή αυτού του μοντέλου, διατηρώντας το σκεπτικό ότι δύο μεταβλητές
καθορίζουν την ποιότητα της υποκειμενικής εμπειρίας, αλλά υποστήριξαν ότι η εμπειρία της
ροής βιώνεται μόνο όταν και οι δύο βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, σύμφωνα με
τους Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi (1988), ως αποτέλεσμα της ισορροπίας ή μη των
δύο μεταβλητών και του επιπέδου τους –υψηλό ή χαμηλό– τέσσερις καταστάσεις μπορούν να
βιωθούν από το άτομο: (α) Όταν οι προκλήσεις του περιβάλλοντος και οι δεξιότητες του
ατόμου θεωρούνται χαμηλές, το άτομο βιώνει απάθεια. (β) Αν οι προκλήσεις αξιολογούνται
ως υψηλότερες από τις δεξιότητες, το άτομο θα βιώσει άγχος και θα οδηγηθεί σε διακοπή της
ροής. (γ) Αν οι δεξιότητες αξιολογούνται ως μεγαλύτερες των προκλήσεων, το άτομο θα
βιώσει ανία. (δ) Σε καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ταυτόχρονη παρουσία
υψηλών υποκειμενικά εκτιμώμενων προκλήσεων και δεξιοτήτων και οι οποίες βρίσκονται σε
ισορροπία πάνω από τον μέσο όρο, το άτομο θα βρεθεί σε ψυχολογική ροή. Με άλλα λόγια,
μια δραστηριότητα για να παράγει ροή, πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη πρόκληση από τις
καθημερινές του εμπειρίες, περισσότερες ευκαιρίες για δράση και ταυτόχρονα να δίνει την
αίσθηση στο άτομο ότι χρειάζεται να καταβάλει προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου,
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προκειμένου να αποφευχθεί ο φόβος αποτυχίας και το άγχος. Η ισορροπία των μεταβλητών
είναι εύθραυστη. Εάν οι αντιλαμβανόμενες απαιτήσεις αρχίζουν να υπερβαίνουν τις
δεξιότητες, το άτομο αρχικά αισθάνεται εγρήγορση και έπειτα άγχος. Αντίθετα, όταν γίνει
αντιληπτό από το άτομο ότι οι δεξιότητές του αρχίζουν να υπερβαίνουν τις προκλήσεις,
αρχικά χαλαρώνει και έπειτα πλήττει. Το αίσθημα του άγχους και της ανίας πιέζουν το άτομο
να προσαρμόσει το επίπεδο δεξιοτήτων ή/και προκλήσεων, για να εισέλθει πάλι στην
κατάσταση της ροής (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002).

Σχήμα 2. Το ορθογώνιο μοντέλο της ροής (Csikszentmihaly & Csikszentmihalyi, 1988, σελ. 83).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν δίνεται σημασία στις πραγματικές δεξιότητες του
ατόμου και τις αντικειμενικές προκλήσεις, απαιτήσεις ή δυσκολίες της κατάστασης, αλλά
στην υποκειμενική εκτίμηση του ατόμου σχετικά με το ποιες είναι οι προκλήσεις της
δραστηριότητας και οι δυνατότητές του (Csikszentmihalyi, 1975, 1990˙ Csikszentmihalyi,
Rathunde & Whalen, 1993˙ Jackson & Csikszentmihalyi, 1999). Σε αναθεωρημένη έκδοση
του μοντέλου της ροής, που αποτελεί εξέλιξη των προηγουμένων (Strati, Shernoff & Kacker,
2012), συμπεριλήφθηκαν τα μέτρια και μεταβατικά επίπεδα δεξιοτήτων και προκλήσεων.
Αυτό που προστέθηκε στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι οι καταστάσεις στις οποίες
υπεισέρχεται το άτομο όταν φτάνει στο μέσο επίπεδο των δυνατοτήτων του ή όταν
αντιμετωπίζει ένα μέσο επίπεδο πρόκλησης από τη δραστηριότητα. Σύμφωνα με αυτό, ο
χώρος μεταξύ δυνατοτήτων και των προκλήσεων, δηλαδή των δύο αξόνων, χωρίζεται σε οκτώ
βιωματικά κανάλια (Σχήμα 3). Οπότε, πέρα από τις τέσσερις αντιδράσεις του ατόμου που
περιγράφηκαν στο προηγούμενο μοντέλο και ισχύουν και εδώ, το μοντέλο προβλέπει ότι
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μέτριες αντιλαμβανόμενες δεξιότητες σε συνδυασμό με χαμηλές προκλήσεις οδηγούν σε
χαλάρωση· χαμηλές δεξιότητες σε συνδυασμό με μέτριες προκλήσεις επιφέρουν ανησυχία·
μέτριες δεξιότητες και υψηλές προκλήσεις προκαλούν διέγερση, ενώ υψηλές δεξιότητες σε
συνδυασμό με μέτριες προκλήσεις προωθούν τον έλεγχο. Η κατάσταση υψηλής ικανότητας
και χαμηλών απαιτήσεων από ανία, σύμφωνα με το προηγούμενο μοντέλο, ορίζεται στο
τελευταίο ως χαλάρωση. Η σχέση μεταξύ ροής και ισορροπίας προκλήσεων-δεξιοτήτων έχει
υποστηριχθεί εμπειρικά σε πολυάριθμα πλαίσια (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988˙
Massimini et al., 1987, 1988˙ Moneta & Csikszentmihalyi, 1996).

Μέσο επίπεδο
προκλήσεων &
δεξιοτήτων

Σχήμα 3. Αναθεωρημένη έκδοση του μοντέλου της ροής (Csikszentmihalyi, 1997, σελ. 35)

Παρότι η ροή περιλαμβάνει ευελιξία, αρμονία και είναι φαινομενικά αβίαστη, συχνά
απαιτείται επίπονη σωματική άσκηση ή μεγάλη νοητική πειθαρχία. Απαιτεί από το άτομο
απόλυτη συγκέντρωση, επιδέξιες πράξεις, και υψηλές δεξιότητες. Η ροή εξαφανίζεται σε
οποιασδήποτε παρέκκλιση της συγκέντρωσης. Όταν όμως συμβαίνει, προσφέρει τάξη στη
συνειδητότητα, με τις πράξεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Αναπόσπαστο μέρος της
βέλτιστης εμπλοκής είναι η συναισθηματική της διάσταση, που περιλαμβάνει ευχαρίστηση,
υψηλή αυτοπεποίθηση, και την εσωτερική κινητοποίηση, που απορρέουν από την απόκτηση
υψηλών δεξιοτήτων και

τον έλεγχο των

καταστάσεων (Csikszentmihalyi,

1990˙

Csikszentmihalyi & Larson, 1984). Η συναισθηματική πλευρά της εμπλοκής φαίνεται να είναι
ισχυρός προγνωστικός δείκτης μακροχρόνιας απόδοσης και κινητοποίησης (Shernoff, 2002).
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Συμπερασματικά, η ψυχολογική ροή είναι μία συνεχής προσπάθεια μεγιστοποίησης σε όλο
και υψηλότερα επίπεδα των προκλήσεων και των δεξιοτήτων, όπου στόχος είναι η
βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Έτσι, γίνεται φανερό ότι η ροή επιταχύνει την ανάπτυξη του
δυναμικού του ατόμου και αυξάνει την πολυπλοκότητα της συνειδητότητάς του (Massimini &
Delle Fave, 2000).
Η ροή έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ποικίλων επιστημονικών πεδίων και κυρίως της
Παιδαγωγικής, με δεδομένο ότι είναι πολύτιμη για τη μάθηση και την ανάπτυξη (Beard &
Hoy, 2010˙ Csikszentmihalyi, 1975, 1997˙ Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988˙
Jackson, 1995, 1996˙ Salanova, Bakker & Llorens, 2006, Voelkl & Ellis, 1998). Σε αυτό το
πεδίο εστιάζει το ενδιαφέρον της και η παρούσα διατριβή υιοθετώντας την άποψη του
Shernoff (2013), ότι το να βρίσκεται ένας μαθητής σε ροή στην τάξη αποτελεί τη βαθύτερη
και πιο ουσιαστική εμπλοκή και μπορεί να οδηγήσει σε μια αυθεντική σχέση με τη μάθηση. Η
θεωρία ροής εκτιμά ότι η προσφορά στείρων γνώσεων, το λανθασμένο σύστημα αμοιβών και
ποινών, που εφαρμόζεται συνήθως στον σχολικό χώρο, και η έλλειψη θετικών
συναισθημάτων, όταν συνδέονται με την προσφερόμενη γνώση μπορεί να οδηγήσουν τους
μαθητές σε μη επιθυμητές συμπεριφορές (Csikszentmihalyi & Larson, 1978). Αντιθέτως, η
ενασχόληση με εργασίες των οποίων η πρόκληση, δηλαδή ο βαθμός δυσκολίας, καλεί τις
καλύτερες προσπάθειες του μαθητή, παράγει ροή. Για να στηριχθεί και να συνεχιστεί αυτή η
εμπειρία ροής, οι δεξιότητες αυτού που εμπλέκεται στη δραστηριότητα πρέπει να
βελτιώνονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις. Με τη σειρά τους, οι
προκλήσεις πρέπει να αυξάνονται σε δυσκολία, ώστε να συνεχίσουν να ελκύουν αυξημένες
δεξιότητες, δημιουργώντας έτσι μια ιδανική μαθησιακή κατάσταση. Αυτή η δυναμική
αλληλεπίδραση, γνωστή επίσης ως «αναπτυσσόμενη παρότρυνση», είναι αυτοδιαιωνιζόμενη
(Csikszentmihalyi, 1978). Στους παράγοντες που μειώνουν τα κίνητρα των παιδιών
εντάσσονται η έλλειψη πρόκλησης, η οποία προκαλεί συναισθήματα απάθειας και ανίας
στους μαθητές (Shernoff & Csiszentmihalyi, 2009˙ Whitson & Consoli, 2009). H ιδέα της
βέλτιστης πρόκλησης είναι γνωστή και από τον Lev Vygotsky και τον Jean Piaget. Βασική
τους θέση είναι το ότι η μάθηση συμβαίνει καλύτερα όταν οι άνθρωποι εμπλέκονται σε
δραστηριότητες που βρίσκονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και καλούν τις καλύτερες
προσπάθειές τους (Anderson, 2014).
Μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε σχολεία διερευνούν τον αντίκτυπο των
παραδοσιακών διδακτικών μεθόδων στην κινητοποίηση, τα συναισθήματα και τη
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συμπεριφορά των παιδιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία σε σύγκριση με τις μορφές
συμπεριφοράς και το κλίμα που επικρατεί σε σχολικά πλαίσια που προάγουν τη ροή.
Διερευνούν, επιπλέον, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σχολικών δραστηριοτήτων και του
μαθησιακού περιβάλλοντος που προάγουν βέλτιστες εμπειρίες, τα οφέλη που προκύπτουν από
τη βίωση εμπειριών με νόημα κατά τη μαθησιακή διαδικασία, τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας των μαθητών που βιώνουν πιο συχνά ροή, καθώς και το πώς σχετίζεται η
βίωση ροής από τους δασκάλους με τη ροή που βιώνουν οι μαθητές (Beveridge & Milner,
2006· Βοwles, 2008· Μason 2009· Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009· Whitson & Consoli,
2009). Κάποια εκπαιδευτικά πλαίσια έχουν υιοθετήσει σχέδια διδακτέας ύλης επικεντρωμένα
στη ροή (Andersen, 2005˙ Whalen, 1998). Τέτοια ενδεικτικά παραδείγματα είναι κάποια
σχολεία που εφαρμόζουν το μοντεσσοριανό παιδαγωγικό σύστημα (Haines, Baker & Kahn,
2003˙ Rathunde & Csikszentmihaly, 2005), το Key School στην Ινδιανάπολη, στο οποίο
λειτουργεί «δωμάτιο δραστηριοτήτων ροής» (“flow activities room”) (Νakamura &
Csikszentmihalyi, 2002), το Σχολείο Nova στην Ουάσινγκτον (Johnson, 2004) και κάποια
επιλεγμένα σχολεία στη Δανία, την Ιαπωνία και τη Φιλανδία, όπου η υψηλή επίδοση των
μαθητών αποδίδεται στα υψηλά επίπεδα ροής που παρατηρήθηκαν κατά τη διδασκαλία
(Αndersen, 2000, 2005). Τα σχολεία που εφαρμόζουν το μοντεσσοριανό παιδαγωγικό
σύστημα, γνωστό και ως «μοντεσσοριανή μέθοδος», υποκινούν ευκαιρίες για τη βίωση
εμπειριών ροής στους μαθητές τους, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά σχολεία. Βασικό τους
μέλημα αποτελεί η προετοιμασία του περιβάλλοντος για την ενδυνάμωση της συγκέντρωσης
των μαθητών, ενώ η αυτονομία συνδυάζεται με υψηλές προσδοκίες. Από τις αναφορές
μαθητών, οι οποίοι φοιτούν σε μοντεσσοριανά σχολεία, προκύπτει ότι έχουν πιο θετικές
αντιλήψεις για το σχολικό περιβάλλον, τους καθηγητές και τους φίλους τους, και
παρουσιάζουν συχνά ροή, όταν βρίσκονται με συνομηλίκους τους. Ακόμη, έχουν υψηλά
εσωτερικά κίνητρα για μάθηση και επενδύουν αρκετό χρόνο σε σχολικές εργασίες, είτε
ατομικά είτε ομαδικά (Johnson, 2004˙ Κahn, 2000˙ Rathunde & Csikszentmihalyi, 2005).
Επιπλέον, οι περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες ενισχύουν υψηλά επίπεδα ροής,
επειδή –όπως και στα μοντεσσοριανά σχολεία– η μαθησιακή ετοιμότητα κάθε παιδιού
θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη μάθηση (Shernoff & Csiszentmihalyi, 2009). Οι
Νakamura και Csikszentmihalyi (2002) περιέγραψαν το Key School στην Ινδιανάπολη, στο
οποίο βασικός σκοπός είναι η ενίσχυση εμπειριών ροής επηρεάζοντας τόσο το περιβάλλον
όσο και τους μαθητές. Το πρόγραμμα διδασκαλίας του σχολείου βασίζεται στη θεωρία για τη
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ροή και τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1993). Καινοτομία του σχολείου
είναι ένα δωμάτιο δραστηριοτήτων ροής (flow activities room), το οποίο επισκέπτονται τα
παιδιά αρκετές φορές την εβδομάδα και παίρνουν μέρος σε δομημένες δραστηριότητες της
επιλογής τους (Whalen & Csikszentmihalyi, 1991). Κεντρική ιδέα είναι η ανάπτυξη των
ταλέντων των παιδιών και η χρησιμοποίηση διαφορετικών ικανοτήτων τους με ένα εσωτερικά
κινητοποιημένο τρόπο, δεξιότητες που θα παρέμεναν ανεκμετάλλευτες από τον παραδοσιακό
τρόπο διδασκαλίας. Οι Whalen και Csikszentmihalyi (1991) διαπίστωσαν ότι η δυνατότητα
επιλογής που προσφέρει ο χώρος δραστηριοτήτων ροής βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν
και να αποσαφηνίσουν τα ενδιαφέροντά τους. Το εντατικό παιχνίδι οδηγεί σε ουσιαστική
εκμάθηση δεξιοτήτων προσανατολισμού της προσοχής. Η συχνή βίωση ροής και η υψηλή
ποιότητα της εμπειρίας των παιδιών είναι παρόμοια με τη ροή που βιώνουν σε άλλες
αγαπημένες τους εξωσχολικές δραστηριότητες. Στόχος είναι η μεταφορά της ευχαρίστησης
που βιώνουν τα παιδιά σε άλλα πιο δομημένα μαθήματα (Csikszentmihalyi, Rathunde &
Whalen, 1993˙ Whalen, 1999). Το Σχολείο Nova, στην Ουάσινγκτον συγκαταλέγεται στα
εκπαιδευτικά πλαίσια που καθοδηγούν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη κάθε
μαθητή. Για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, κεντρικό ρόλο έχουν οι καλλιτεχνικές
δραστηριότητες. Το συγκεκριμένο σχολείο προωθεί τις ισότιμες σχέσεις μεταξύ μαθητώνεκπαιδευτικών, ενισχύει την αυτονομία και χρησιμοποιεί εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης,
οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εσωτερική κινητοποίηση (Andersen, 2005). Οι μαθητές
συμμετέχουν σε ποικιλία μαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται
ενεργά στη μάθηση (Johnson, 2004). Τέλος, μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων σχολείων στη
Δανία, την Ιαπωνία και τη Φιλανδία, ο Αndersen (2000, 2005) παρατήρησε υψηλά επίπεδα
ροής κατά τη διδασκαλία, η οποία συνδέθηκε με την υψηλή επίδοση των μαθητών.
Οι έρευνες και οι εφαρμογές των εμπειριών ροής στο σχολικό περιβάλλον έχουν
πραγματοποιηθεί κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρόλο που τα αποτελέσματά τους
μοιάζουν να αφορούν και τις κατώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Coller, Shernoff & Strati,
2011˙ Shernoff & Anderson, 2014). Συγκεκριμένα, έχουν επικεντρωθεί στην επίδραση της
ροής στην επίδοση των μαθητών στους τομείς της φυσικής εκπαίδευσης και της μάθησης με
ηλεκτρονικά παιχνίδια (game-based learning) (Bakirtzoglou & Ioannou, 2011˙ Dalgarno &
Lee, 2010˙ Hoffman & Nadelson, 2010˙ Stormoen, Urke, Tjomsland, Wold & Diseth, 2016˙
Hsieh, Lin & Hou, 2016). Επίσης, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν θετική συσχέτιση των
εμπειριών ροής στους εκπαιδευτικούς με τις εμπειρίες ροής των μαθητών τους (Βakker,
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2005). Ωστόσο, μόνο ένα μικρό ποσοστό των ερευνών έχει επιχειρήσει την εφαρμογή ενός
προγράμματος ή μιας παρέμβασης ειδικά σχεδιασμένης ώστε να προάγει τη ροή. Έχει φανεί
ότι οι σχολικές δραστηριότητες που δημιουργούν ευκαιρίες ροής χαρακτηρίζονται πιο
μαθητοκεντρικές σε σχέση με παραδοσιακές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (Whitson & Consoli,
2009), ενώ προκαλούν τη βαθύτερη μορφή εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία
(Suttie, 2012). Επίσης, μια διδασκαλία βασισμένη στη θεωρία για τη ροή είναι δυνατό να
επιφέρει αλλαγή στις στάσεις των μαθητών σχετικά με την εκπαιδευτική εμπειρία τους και να
τους αποδεσμεύσει από αρνητικά συναισθήματα άγχους και ανίας (Shernoff, 2002), ενώ
μπορεί να συντελέσει στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών (Csikszentmihalyi, στο ButlerBowdon, 2003˙ Csiksentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura, 2005), καθώς οδηγεί στην
απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων. Ακόμη, οι εμπειρίες ροής στο σχολείο φάνηκε να βελτιώνουν
την ποιότητα των εργασιών των παιδιών (Cawley, 2009). Μάλιστα, οι μαθητές που βίωναν
εμπειρίες ροής ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την ακαδημαϊκή τους επίδοση (Shernoff &
Csikszentmihalyi, 2009) και παρουσίασαν υψηλότερες επιδόσεις και για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα συγκριτικά με τους συνομήλικους τους που δεν βίωναν ροή (Carli, DelleFave &
Massimini, 1988˙ Nakamura, 1988˙ Shernoff & Hoogstra, 2001). Οι παραπάνω απόψεις έχουν
ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα διασφάλισης μιας ισορροπίας
μεταξύ των προκλήσεων του σχολικού έργου και των δεξιοτήτων των μαθητών.
Σε κάθε περίπτωση, οι προκλήσεις θα πρέπει να είναι τόσο υψηλές ώστε να μην
οδηγούν σε απάθεια τους μαθητές. Το αίσθημα της ροής καταρρακώνεται όταν οι μαθητές
έχουν λίγες ευκαιρίες να επιλέξουν μεταξύ των κατάλληλων προκλητικών, δύσκολων στόχων,
που εδραιώνουν την πίστη στις ικανότητές τους (Pintrich & Schunk, 1996). Παρόλο που
κάποιες φορές η ροή μπορεί να προκύψει συγκυριακά, εξαιτίας συμπτώσεων συγκεκριμένων
εξωτερικών και εσωτερικών συνθηκών, είναι πολύ πιο πιθανό να προκύψει ως αποτέλεσμα
συγκεκριμένου σχεδιασμού δραστηριοτήτων εφαρμόσιμων σε ελεγχόμενες συνθήκες.
Σύμφωνα με τους Nakamura και Csikszentmihalyi (2002), υπάρχουν κάποιες βασικές
προϋποθέσεις των δραστηριοτήτων που προάγουν την αυτοανταμειβόμενη εσωτερική
εμπλοκή που χαρακτηρίζει τη ροή. Είναι ενδιαφέρον να αναλυθούν οι συνθήκες που
θεωρούνται ως θετικές, ώστε ένας μαθητής του σχολείου να έχει δυνατότητα να φτάσει σε
επίπεδο ροής. Αναλυτικότερα, ένας παράγοντας που αυξάνει την πιθανότητα εμπλοκής των
μαθητών στο σχολείο είναι η σαφήνεια των στόχων (Beveridge & Milner, 2006˙ Shernoff &
Anderson, 2014). Οι εμπειρίες ροής είναι πιο πιθανόν να προκύψουν ως αποτέλεσμα
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δομημένων δραστηριοτήτων που καθορίζουν σαφώς τι πρέπει να κάνει το άτομο
(Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993). Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi (1997),
όταν

οι

εκπαιδευτικοί

παρέχουν

στους

μαθητές

άμεση,

πληροφοριακού

τύπου,

ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοσή τους, τότε οι μαθητές παρουσιάζουν περισσότερο
ενδιαφέρον και επιμονή για την επίτευξη στόχων, μεγαλύτερη αυτοαποτελεσματικότητα και
εσωτερική κινητοποίηση. Κάνοντας μια αναγωγή στη διδασκαλία της Νεοελληνικής
Γλώσσας, φαίνεται ότι οι μαθητές είναι πιο πιθανό να εμπλακούν ουσιαστικά σε γλωσσικές
δραστηριότητες, όταν οι οδηγίες που δίνονται είναι σαφείς και η ανατροφοδότηση
συχνή. Επίσης, η ενίσχυση της αίσθησης αυτονομίας των μαθητών, μέσω της ενθάρρυνσης να
στοχοθετούν και να επιλέγουν τις γλωσσικές δραστηριότητες που θα ασχοληθούν, αυξάνει
την εσωτερική τους κινητοποίηση (Csikszentmihalyi, 2014˙ Fredricks, 2014˙ Μason 2009˙
Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff, Schneider, Csikszentmihalyi & Shernoff, 2003˙
Turner, Meyer & Cox, 1998). Άλλος παράγοντας ροής των μαθητών είναι η αντίληψη από την
πλευρά τους ότι ελέγχουν το περιβάλλον της μάθησης μέσω της παροχής ευκαιριών να
θέσουν τους δικούς τους στόχους και να επιλέξουν τις δραστηριότητες στις οποίες επιθυμούν
να συμμετέχουν (Csikszentmihayi, 2014˙ Shernoff, 2010˙ Shernoff, Abdi & Anderson &
Csikszentmihalyi, 2014˙ Shernoff, Schneider, Csikszentmihalyi & Shernoff, 2003). Από άλλη
οπτική γωνία, συνθήκες ροής δημιουργούνται όταν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων
αντικατοπτρίζει τα αναπτυξιακά επίπεδα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Shernoff, 2002˙
Shernoff & Anderson, 2014˙ Turner, Meyer & Cox, 1998). Επομένως, η προσαρμογή των
θεμάτων των γλωσσικών δραστηριοτήτων στα ενδιαφέροντα των παιδιών αυξάνει τις
πιθανότητες βιώματος ροής. Επίσης, οι έρευνες υποστηρίζουν τον σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζει στη βίωση της εμπειρίας ροής η ισορροπία μεταξύ του επιπέδου πρόκλησης και
προσωπικών δεξιοτήτων. Σημαντική είναι η επίγνωση των εκπαιδευτικών ότι το υψηλό
επίπεδο πρόκλησης με χαμηλές δεξιότητες θα προκαλέσει άγχος στον μαθητή, ενώ χαμηλό
επίπεδο πρόκλησης με υψηλές δεξιότητες θα επιφέρει πιθανόν ανία (Shernoff &
Csikszentmihalyi, 2009). Θετικό περιβάλλον για τη βίωση εμπειριών ροής δημιουργείται όταν
ο βαθμός δυσκολίας της γλωσσικής δραστηριότητας ταιριάζει με το επίπεδο των γλωσσικώνλεκτικών ικανοτήτων του μαθητή και μάλιστα όταν είναι συνεχόμενη η τάση καθεμιάς από
αυτές τις δύο συνιστώσες (απαιτήσεις δραστηριότητας - ικανότητες μαθητών) να ωθεί την
άλλη σε υψηλότερο επίπεδο. Επιπλέον, η ροή επιφέρει τέτοιο βαθμό αυτοανταμειβόμενης
εμπειρίας που οι άνθρωποι προθυμοποιούνται να συμμετέχουν σε αυτήν απλά και μόνο για να
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την βιώσουν και όχι για το τι θα αποκομίσουν. Η δραστηριότητα αυτή καθαυτή αποτελεί τη
μόνη ανταμοιβή (Csikszentmihalyi, 1978). Μέσα στη σχολική τάξη αυξάνονται οι
πιθανότητες της ροής από την προώθηση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και την ύπαρξη
υποστηρικτικών σχέσεων και υψηλών προσδοκιών από την πλευρά των εκπαιδευτικών
(Shernoff & Anderson, 2014). Φαίνεται ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται λιγότερο για τα
διδασκόμενα κείμενα ή γλωσσικά φαινόμενα όταν συμμετέχουν σε μεγάλες ομάδες ή
εργάζονται ατομικά (Peterson & Miller, 2004˙ Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider &
Shernoff, 2003). Άρα, η ροή είναι πιο πιθανή όταν, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
διδασκαλίας της Γλώσσας, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με μικρό
αριθμό ατόμων. Τέλος, ένα μαθησιακό περιβάλλον προάγει τη βίωση ροής, όταν παρέχει
συναισθήματα χαράς, εμπερικλείει τη νόηση και το συναίσθημα, μοιάζει ταυτόχρονα με
δουλειά και παιχνίδι (Shernoff, 2010). Η διευκόλυνση αυτών των συνθηκών στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον αυξάνει τις πιθανότητες βίωσης εμπειριών ροής, οι οποίες παρακινούν τους
μαθητές να διατηρούν την εμπλοκή τους σε εργασίες (Schmidt, 2010).
Η θεωρία αυτή συνέβαλε στη διαμόρφωση της Θετικής Ψυχολογίας, η οποία
επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη μελέτη της βέλτιστης λειτουργικότητας του ατόμου
(McCarthy, 2011˙ Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).

1.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τα κίνητρα που συνδέονται με τη θεωρία ροής
Η έννοια του κινήτρου
Ο όρος «κίνητρο» (motive) συναντάται περίπου το 1930 σχεδόν σε όλους τους τομείς
που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα
κινέω (κινώ), που σημαίνει ενεργοποιώ, και αναφέρεται στη διαδικασία που ωθεί τον
άνθρωπο να δρα και να λειτουργεί στο περιβάλλον του. Στην ελληνική βιβλιογραφία, με την
ίδια συχνότητα που χρησιμοποιείται ο όρος «κίνητρα μάθησης» χρησιμοποιείται επίσης o
μονολεκτικός όρος «παρώθηση», που ορίζεται ως η δυναμική εκείνη διαδικασία που
κινητοποιεί και κατευθύνει την ανθρώπινη συμπεριφορά προς την υλοποίηση συγκεκριμένων
σκοπών (Τριλιανός, 2002). Ο όρος “motivation” μεταφράζεται ως η «κινητήρια δύναμη και
εμπεριέχει τη σημασία της ενέργειας, της δύναμης του κινητικού στοιχείου και συγχρόνως τη
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ρίζα κίνητρο» (Νασιάκου, 1982, σ. 89). Ο όρος αυτός αντικαθιστά άλλους, όπως
ανάγκη/επιθυμία, σε τομείς όπως η οικονομία, η παιδαγωγική, η πολιτική, οι τέχνες κ.λπ.
(Schunk, Pintrich & Meece, 2010) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον βαθμό
κινητοποίησης ενός ατόμου καθώς και τα αίτια που την προκαλούν. Κίνητρο είναι οτιδήποτε
κινεί ή ωθεί σε δράση ένα άτομο. Αφορά τόσο τις εσωτερικές αιτίες της συμπεριφοράς, όπως
είναι τα ένστικτα, οι ορμές, οι σκοποί, οι επιθυμίες, οι προθέσεις, τα συναισθήματα, όσο και
εξωτερικές αιτίες, όπως οι αμοιβές (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Πιο αναλυτικά, τα κίνητρα
έχουν τη δυνατότητα είτε να δημιουργούν ή να τροποποιούν κάποιες συμπεριφορές, ωθώντας
ή απωθώντας το άτομο σε/από ορισμένες πράξεις, προκειμένου να φθάσει σε επιθυμητούς
στόχους. Πρόκειται για τη δραστηριοποίηση των αντιληπτικών, νοητικών, συναισθηματικών
και ψυχοκινητικών μηχανισμών του ατόμου (Βrophy, 2004). Με άλλα λόγια, αποτελούν το
πρωταρχικό εκείνο αίτιο που προκαλεί ή διατηρεί στον χρόνο μία συγκεκριμένη δράση ή
αντίδραση του ατόμου, αποβλέποντας συνήθως στην επιδίωξη και την επίτευξη ενός
καθορισμένου αλλά και επιδιωκόμενου στόχου (Ζάχαρης, 2003). Σύμφωνα με τον Vroom
(1964), τα κίνητρα αποτελούν διαδικασίες που κατευθύνουν τις επιλογές που κάνει το άτομο
μεταξύ διαφορετικών τύπων εκούσιας δράσης. Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η έννοια
του κινήτρου είναι πολυδιάστατη, γίνεται αντιληπτή με πολλούς τρόπους, ενώ υπάρχει
έλλειψη ενός ενιαίου και ομόφωνα αποδεκτού ορισμού. Πολλοί ορισμοί αναφέρονται στα
κίνητρα είτε ως εσωτερικές δυνάμεις είτε ως συμπεριφορές που εμφανίζονται ως
παρατηρήσιμες αντιδράσεις σε ερεθίσματα. Υπάρχουν όμως και ορισμοί που δίνουν έμφαση
στο γνωστικό μέρος των κινήτρων, ορίζοντάς τα ως δυνάμεις που συνυπάρχουν με τη
γνωστική διαδικασία και προσδιορίζουν την κατεύθυνσή της αλλά και τη διάρκεια και την
ένταση της προσπάθειας για επίτευξη (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999).
Στο σχολικό πλαίσιο, το κίνητρο του μαθητή για μάθηση αφορά την τάση του να
εμπλακεί σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες που έχουν σημασία γι’ αυτόν. Η Lumsden (1994)
ορίζει το μαθησιακό κίνητρο ως την επιθυμία των μαθητών να συμπεριλαμβάνονται στη
διαδικασία της μάθησης και αφορά επίσης τις αιτίες και τους σκοπούς που υπογραμμίζουν τη
μαθητική συμμετοχή στις δραστηριότητες για μάθηση (Lumsden, 1994, στο Ανδρέου, 2012).
Οι Ryan & Deci (2000) ορίζουν το κίνητρο ως τον βαθμό στον οποίο ένας μαθητής
καταβάλλει προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου. Το μαθησιακό κίνητρο δεν αποτελεί
ένα χαρακτηριστικό ή μία σταθερή διάσταση της προσωπικότητας του μαθητή, δηλαδή δεν
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ένας μαθητής έχει το κίνητρο ως χαρακτηριστικό της
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προσωπικότητάς του. Αφορά μία κατάσταση ετοιμότητας ή προθυμίας του μαθητή να
πραγματοποιήσει μια δράση ή μια συμπεριφορά και παρουσιάζει διαφοροποιήσεις και
διακυμάνσεις τόσο μέσα στον χρόνο όσο και από μία κατάσταση σε μια άλλη (ΚωσταρίδουΕυκλείδη, 2012).
Ένα σημαντικό ερώτημα που σχετίζεται με τα μαθησιακά κίνητρα είναι τι κινητοποιεί
τη συμπεριφορά που συμβάλλει στη μάθηση; Με άλλα λόγια, ποια είναι τα αίτια της
μαθησιακής κινητοποίησης; Το ερώτημα αυτό βρίσκεται μακροχρόνια στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των ψυχολόγων και των παιδαγωγών (Corpus, McClintic-Gilbert & Hayenga,
2009). Τα μαθησιακά κίνητρα είναι μια περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διερεύνησης στην
εκπαιδευτική ψυχολογία, επειδή συνιστούν μια σημαντική διάσταση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, η οποία διατρέχει όλες τις πτυχές της μάθησης (Schunk και συν., 2010). Για
την επίτευξη των μαθησιακών στόχων είναι απαραίτητη η ύπαρξη κινήτρων. Μόνο έτσι ο
μαθητής εκδηλώνει συμπεριφορά διερεύνησης και συνεργασίας. Τα κίνητρα καθοδηγούν το
ενδιαφέρον των μαθητών σε δραστηριοποίηση που συμβάλλει σημαντικά στη μάθηση (Saeed
& Zyngier, 2012˙ Schunk και συν., 2010). Σύμφωνα με την Ανδρούσου (2007), τα κίνητρα
αποτελούν τον μοχλό της εκπαίδευσης, που απελευθερώνει την έκφραση των μαθητών και
προάγει την ενεργή συμμετοχή τους. Αυτά ενεργοποιούν τους μαθητές να κινούνται προς
συγκεκριμένους στόχους. Παρόλο που από μόνα τους δεν δύνανται να εξασφαλίσουν
αποτελέσματα,

αποτελούν

το

έναυσμα

κάθε

προσπάθειας.

Συντελούν

στην

αποτελεσματικότητα της μάθησης και στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές
δραστηριότητες και επιπλέον κατευθύνουν τις ενέργειες των μαθητών στο κέντρο των στόχων
της διδασκαλίας (Eccles & Wigfield, 2002).
Σύμφωνα με τους Ryan & Deci (2016), στα σχολεία έχει δοθεί λίγη ή καθόλου έμφαση
στην ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων των μαθητών και στην ενίσχυση της αυτονομίας
τους. Τόσο οι φορείς χάραξης πολιτικής όσο και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εστιάσει την
προσοχή τους στους τρόπους σχεδιασμού και εφαρμογής καταστάσεων οι οποίες θα
ενισχύσουν τα μαθησιακά κίνητρα των παιδιών και την άμεσα συνδεόμενη με αυτά ευεξία και
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι εκπαιδευτικοί με τις αντιλήψεις, τις στάσεις,
τις πράξεις τους και τις αποφάσεις που λαμβάνουν για τη διδασκαλία μπορούν να επηρεάσουν
τα κίνητρα των μαθητών τους. Ως εκ τούτου, είναι καθήκον των εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν
μαθησιακές δραστηριότητες που να παρακινούν τους μαθητές τους να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους, εμπλέκοντάς τους σε προκλητικές εμπειρίες μάθησης (Krause, Bochner &
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Duchesne, 2006). Επιπλέον, οι θεωρίες για τα κίνητρα αποκαλύπτουν τα συναισθήματα των
μαθητών στην τάξη. Προκειμένου οι μαθητές να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία,
χρειάζεται να βιώσουν θετικές συναισθηματικές εμπειρίες. Αυτές οι εμπειρίες οικοδομούν ένα
θετικό κλίμα στην τάξη, το οποίο αποτελεί τη βάση ανάπτυξης γόνιμων σχέσεων μαθητώνεκπαιδευτικών και θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών (Schweinle, Meyer &
Turner, 2006).
Τα εξωτερικά κίνητρα στη μάθηση
Τα κίνητρα διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά. Τα εξωτερικά ή ετερόνομα
κίνητρα αφορούν την ενεργοποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου από εξωγενείς παράγοντες
και δραστηριοποιούν τον οργανισμό εξαιτίας εξωτερικών συνεπειών (αμοιβές, προνόμια,
κύρος κ.λπ), συμπεριλαμβανομένων των γονικών προσδοκιών αλλά και προσδοκιών για τη
μίμηση αξιόπιστων προτύπων (Delong, Winter & Yackel, 2003). Στην πραγματικότητα,
πρόκειται για τις θετικές ή αρνητικές ενισχύσεις που δραστηριοποιούν τον μαθητή και
χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης μιας επιθυμητής συμπεριφοράς.
Ένας μαθητής είναι εξωτερικά κινητοποιημένος αν υιοθετεί μια συμπεριφορά με σκοπό να
επιτύχει κάποια εξωτερική ανταμοιβή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μαθητής έχει κίνητρο να
εμπλακεί στη μάθηση για έναν λόγο που δεν του παρέχει η ίδια η πράξη αλλά το εξωτερικό
περιβάλλον (π.χ. οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς) (Deci, Benware & Landy, 2006) και συνήθως ο
ίδιος δεν είναι σίγουρος ότι αντλεί προσωπική ευχαρίστηση από την πράξη αυτή καθ’ εαυτή
(Ζάχαρης, 2003). Εξωτερικά κίνητρα που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον είναι η
αμοιβή, η ποινή, η ενθάρρυνση, η επιδοκιμασία, η επιβράβευση (Κουτζαμάνης, 1999).
Ωστόσο, όταν στην εκπαίδευση κυριαρχούν τα εξωτερικά κίνητρα, η μάθηση καταλήγει μία
μηχανική ενέργεια, αφού η σύνδεση ερεθίσματος-αντίδρασης επισυμβαίνει μόνο με την
παροχή αμοιβών (Τριλιανός, 1993). Όταν οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στην παροχή αμοιβών
ή τιμωριών, τοποθετούν τον τόπο των κινήτρων στο περιβάλλον και όχι στη μάθηση καθαυτή,
με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η εσωτερική παρώθηση των μαθητών (Ryan & Deci, 2016).
Επιπλέον, όταν οι μαθητές είναι εξωτερικά κινητοποιημένοι, δεν χρησιμοποιούν το μέγιστο
των δυνατοτήτων τους, μιας και συμμετέχουν σε μαθησιακά έργα για να λάβουν αμοιβή ή για
να αποφύγουν την τιμωρία, και όχι γιατί η δραστηριότητα τους ενδιαφέρει ως αυτοσκοπός
(Woolfolk Hoy & Murphy, 2001). Ως αποτέλεσμα της εξωτερικής παρώθησης επέρχεται μια
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λανθασμένη αντίληψη εκ μέρους των μαθητών για την αξία της μάθησης. Υπάρχει βέβαια το
ενδεχόμενο η εξωτερική ενίσχυση να αποβεί θετική, όταν μέσω αυτής πραγματοποιείται η
αφύπνιση και η δραστηριοποίηση των εσωτερικών δυνάμεων του μαθητή με τη χρήση μέσων
που προκαλούν ευχάριστη ψυχική κατάσταση (Φλουρής, 1995). Για παράδειγμα, η
ανατροφοδότηση, δηλαδή οι πληροφορίες που παρέχονται στον μαθητή σχετικά με τα
αποτελέσματα των προσπαθειών του, μπορεί να χρησιμεύσει ως κίνητρο. Ωστόσο, για να
λειτουργήσει αποτελεσματικά ως παράγοντας κινητοποίησης, πρέπει να είναι σαφής,
συγκεκριμένη, και να δίνεται σύντομα μετά την επιτέλεση του έργου (Kulik & Kulik, 1988,
στο Slavin, 2007). Η ανατροφοδότηση γνωστοποιεί στους μαθητές τι έκαναν σωστά, συνεπώς
θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στο μέλλον, και βοηθά στη μετάδοση μιας αιτιακής απόδοσης
για την επιτυχία, βασισμένη στην προσπάθεια που συντελεί στη συντήρηση των κινήτρων
(Slavin, 2007). Για παράδειγμα, ο έπαινος, ανήκει στους κοινωνικούς ενισχυτές και αποτελεί
μία μορφή θετικής εξωτερικής παρώθησης, συγκριτικά με τον έλεγχο ή την υλική
επιβράβευση, καθώς κάνει τον μαθητή να αισθάνεται αναγνώριση και τον ενθαρρύνει να
συνεχίσει, να αποκτά κύρος και καταξίωση στο κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής τάξης
(Φράγκος, 2006).
Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi, η συμπεριφορά διέπεται από δυνάμεις εσωτερικών
και εξωτερικών κινήτρων (Csikszentmihalyi, 1999). Στη θεωρία ροής, από τις μορφές θετικής
εξωτερικής παρώθησης, συναντούμε την άμεση, συχνή επανατροφοδότηση των μαθητών
σχετικά με τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλλουν, προκειμένου να συνεχίσουν
να χρησιμοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους. Η επανατροφοδότηση αυτή χρειάζεται
να προέρχεται από το έργο στο οποίο εμπλέκεται ένα παιδί. Συνήθως, τα διδασκόμενα έργα με
δομημένους στόχους διαθέτουν ενσωματωμένους μηχανισμούς για επανατροφοδότηση
(Csikszentmihalyi, 1999).
Tα εσωτερικά κίνητρα στη μάθηση
Ο όρος «εσωτερικό κίνητρο» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Harlow (1950)
και εν συνεχεία διατυπώθηκαν διαφορετικές θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες το κίνητρο για
ενεργητική εμπλοκή σε ένα έργο απορρέει από την ευχαρίστηση που προσφέρει το ίδιο το
έργο (Sansone & Harackiewicz, 2000). Ειδικότερα, εσωτερικά θεωρούνται τα κίνητρα που
35

ωθούν το υποκείμενο σε μια ενέργεια η οποία αποτελεί αυτοσκοπό (Κωσταρίδου-Ευκλείδη,
1999˙ Ryan & Deci, 2000).
Η εσωτερική παρώθηση στο σχολείο παρατηρείται όταν οι μαθητές συμμετέχουν
ενεργητικά σε δραστηριότητες χωρίς να χρειάζεται να επιβραβευθούν για την προσπάθεια που
καταβάλλουν. Ανταμοιβή είναι η συμμετοχή στη δραστηριότητα. Ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό των εσωτερικά παρωθημένων μαθητών είναι η πεποίθησή τους ότι η
προσπάθεια είναι σημαντική για την επιτυχία. Όσο περισσότερο δραστηριοποιείται ο μαθητής
εσωτερικά τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να
ολοκληρώσει την προσωπικότητά του (Καψάλης, 2006˙ Ryan & Deci, 2000). Πολυάριθμες
είναι οι έρευνες που καταλήγουν στο ότι οι εσωτερικά κινητοποιημένοι μαθητές έχουν
υψηλότερα επίπεδα επίτευξης και ενεργητικής εμπλοκής, χαμηλότερα επίπεδα άγχους και
υψηλότερες αντιλήψεις επάρκειας (Wigfield & Eccles, 2002˙ Wigfield & Waguer, 2005).
Παρακάτω ορίζονται οι κατηγορίες των εσωτερικών κινήτρων και αναφέρονται τρόποι με
τους οποίους μπορούν να καλλιεργηθούν στο σχολείο:
α) Γνωστικά κίνητρα: Εφόσον ένα πρόγραμμα διδασκαλίας περιέχει ποιοτικές δραστηριότητες
που απευθύνονται στο συναίσθημα και τη νόηση των παιδιών και τους προσφέρουν τη
δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους, τότε
αυτές και μόνο οι δραστηριότητες εμπλέκουν σταθερά και μόνιμα τους μαθητές στη
διαδικασία της μάθησης αντί αμοιβών ή ποινών. Όταν υπάρχουν γνωστικά κίνητρα, τα παιδιά
δεν χρειάζονται εξωτερικές αμοιβές για να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.
(Slavin, 2007˙ Τριλιανός, 2009˙ Φράγκος, 2006). Επομένως, η φύση των διδακτικών
στρατηγικών και δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στη σχολική τάξη είναι βασικός
παράγοντας εσωτερικής κινητοποίησης των μαθητών (Gilmore, Cuskelly & Purdie, 2003). Η
αλλαγή της ρουτίνας με μια ποικιλία δραστηριοτήτων αφυπνίζει την εμπλοκή των μαθητών
(Forsyth & McMillan, 1991). Όταν τα μαθησιακά έργα είναι ευχάριστα και ο σχεδιασμός τους
στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομισμού, αυξάνουν το ενδιαφέρον και τις πεποιθήσεις αξίας
των μαθητών. Επιπλέον, η συνάφεια των παρεχόμενων σχολικών έργων με τα ενδιαφέροντα
και την καθημερινή ζωή των παιδιών αποτελεί σημαντικότατη συνθήκη για την παροχή
εσωτερικών κινήτρων. Η συνάφεια έχει να κάνει με την αντίληψη του εκπαιδευόμενου για την
κάλυψη των προσωπικών του αναγκών σε σχέση με τη διδασκαλία (Lucas, 1990˙ Newmann,
King & Carmichael, 2009, στο Uhrmacher, 2009˙ Splitter, 2009 στο Uhrmacher, 2009).
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β) Κίνητρα αυτοέκφρασης: Δραστηριότητες που παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες έκφρασης των
σκέψεων και των ιδεών τους με πολλαπλούς τρόπους, τα ενεργοποιούν και τα κατευθύνουν
προς την επίτευξη στόχων (Burnaford, 2001˙ Rabkin & Redmon, 2006).
γ) Τα κίνητρα συνεργασίας: Καλλιεργούνται μέσα από την αμοιβαιότητα που αναπτύσσεται
στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και την επάρκεια που αισθάνεται ο μαθητής
ως µέλος της ομάδας.
δ)

Κίνητρα

αυτοεκτίμησης

και

αυτοπεποίθησης:

Η

επιτυχημένη

διεκπεραίωση

δραστηριοτήτων δημιουργεί την αίσθηση των μαθητών ότι είναι ικανοί και συνεπάγεται την
περαιτέρω ενασχόλησή τους με ένα συγκεκριμένο διδασκόμενο αντικείμενο (Δανάσσης –
Αφεντάκης, 1994˙ Ferreira, Cardosob & Abrantesc, 2011).
ε) Κίνητρα διαπροσωπικών σχέσεων: Τα κίνητρα διαπροσωπικών σχέσεων αναπτύσσονται
μέσα από τη σχέση του μαθητή µε τον εκπαιδευτικό, η οποία χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον,
υποστήριξη και ελευθερία έκφρασης συναισθημάτων (Woolfolk Hoy & Murphy, 2001) αλλά
και μέσα από την καλή σχέση με τους συµµαθητές (Fredricks et al., 2004˙ Murray, Mitchell,
Gale, Edwards & Zyngier, 2004).
Το κλειδί της παροχής κινήτρων στους μαθητές είναι η από κοινού λειτουργία των
εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να λαμβάνουν
ενεργό μέρος στο μάθημα. Μια ισορροπημένη παιδαγωγική προσέγγιση στην τάξη
περιλαμβάνει συνδυασμό και των δύο τύπων παρώθησης, των εξωτερικών και των
εσωτερικών κινήτρων (Sansone & Harackiewicz, 2000˙ Williams & Williams, 2011).
Η θεωρία για τη ροή έχει δεχθεί επιρροές και ως εκ τούτου παρουσιάζει κοινά σημεία
με τις θεωρητικές προσεγγίσεις για τα εσωτερικά κίνητρα, καθώς δίνει έμφαση σε ποιοτικά
χαρακτηριστικά, όπως ο αντιληπτός έλεγχος, η επιθυμία για αυτονομία (Ryan & Deci, 2000˙
Schweinle, Turner & Meyer, 2006) και η ανάγκη κατάκτησης της γνώσης του περιβάλλοντος
(Csikszentmihalyi, Abuhamden & Nakamura, 2005). Στοιχεία μελετών αναδεικνύουν θετική
σχέση μεταξύ των εσωτερικών κινήτρων και των εμπειριών ροής. Ειδικότερα, τα εσωτερικά
κίνητρα αποτελούν πρόδρομο της ροής και αφορούν τη συμμετοχή του ατόμου σε μια
δραστηριότητα που αποτελεί αυτοσκοπό. Το ίδιο ισχύει και στη ροή. Επιπρόσθετα, τα άτομα
με εσωτερικά κίνητρα βιώνουν πιο συχνά ροή (Rathunde & Csikszentmihalyi, 2005˙ Kowal &
Fortier, 1999˙ Schunk et al., 2010). Σκοπό της παρούσας διατριβής αποτέλεσε ο σχεδιασμός
και η εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης που να ενισχύει τα εσωτερικά κίνητρα των
παιδιών και την επιθυμία τους να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από την
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παρέμβαση, οι μαθητές δεν θα αποκόμιζαν κάποιου τύπου εξωτερικές αμοιβές, αλλά σκοπός
ήταν να αντλήσουν ευχαρίστηση από τις δραστηριότητες τις οποίες επιτελούσαν.
Επιπλέον, ο θεμελιωτής της θεωρίας ροής, Mihalyi Csikszentmihalyi επηρεάστηκε και
δανείστηκε στοιχεία από τις θεωρητικές προσεγγίσεις περί κινήτρων, που περιγράφονται
αμέσως παρακάτω. Τα κίνητρα αποτελούν βάση της θεωρίας ροής, για την κατανόηση της
οποίας είναι σημαντικό να παρουσιαστούν κάποια στοιχεία των θεωριών κινήτρων στην
παρούσα μελέτη. Πιο αναλυτικά, οι θεωρίες κινήτρων μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση
τέσσερις γενικότερες ερωτήσεις για το κίνητρο: α) «θέλω να επιτύχω σε αυτό το έργο και
γιατί;» β) «μπορώ να επιτύχω σε αυτό το έργο;» γ) «τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω σε αυτό
το έργο;» (Eccles & Wigfield, 1985) δ) «ενδιαφέρεται κανείς για το αν θα επιτύχω;» (Wentzel
& Brophy, 2014).
Στην πρώτη ερώτηση («θέλω να επιτύχω και γιατί;») απαντούν οι θεωρίες εσωτερικού
κινήτρου (Deci & Ryan, 1985˙ Ryan & Deci, 2000), όπως είναι η θεωρία ροής
(Csikszentmihalyi, 1975, 1991, 1996, 2014), η θεωρία κινήτρου αποτελεσματικότητας (Harter,
1983), η θεωρία αυτοπροσδιορισμού (Deci & Ryan, 1985˙ 2002), οι θεωρίες στόχων (Ames,
1992˙ Elliot & Dweck, 2005˙ Elliot & Harackiewicz, 1996˙ Locke & Latham, 1990, 2002˙
Nicholls, 1984) και οι θεωρίες αξιών-προσδοκίας (Feather, 1992˙ Wigfield & Eccles, 2002).
Στη δεύτερη ερώτηση («μπορώ να επιτύχω;») απαντά η θεωρία ροής (Csikszentmihalyi, 1975,
1991, 1996, 2014), η θεωρία αιτιακών αποδόσεων (Weiner, 1992˙ 2000), η θεωρία
αυτοαποτελεσματικότητας (Bandura, 1997), η θεωρία αυτοαξίας και η θεωρία αξιώνπροσδοκίας (Feather, 1992˙ Wigfield & Eccles, 2002). Οι παραπάνω θεωρίες δίνουν έμφαση
στις πεποιθήσεις του ατόμου για την ικανότητα και την προσδοκία του για επιτυχία ή
αποτυχία. Ως προς το τρίτο ερώτημα («τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω σε αυτό το έργο;»),
οι μελετητές των κινήτρων υπέδειξαν συνδέσεις μεταξύ των πεποιθήσεων για τα κίνητρα και
της χρήσης συγκεκριμένων γνωστικών στρατηγικών (Pintrich, Marx & Boyle, 1993˙ Pintrich
& Schrauben, 1992). Σχετικά με το τέταρτο ερώτημα («ενδιαφέρεται κανείς για το αν θα
επιτύχω;»),

τα

μοντέλα

κοινωνικοποίησης

εξηγούν

πώς

οι

κοινωνικές

εμπειρίες

διαμορφώνουν τους στόχους και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων για το τι έχει αξία (Ryan &
Deci, 2000˙ Wentzel, Barry & Caldwell, 2004).
Σε σχέση με αυτά τα ερωτήματα, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι θεωρητικές
προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί για τα κίνητρα και σχετίζονται με τη θεωρία ροής, όπως
είναι η ανθρωπιστική θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Maslow, οι θεωρίες εσωτερικών
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κινήτρων, όπως είναι η θεωρία για το κίνητρο αποτελεσματικότητας, η θεωρία του
αυτοπροσδιορισμού

και

η

θεωρία

της

γνωστικής

αξιολόγησης.

Ακολουθούν

οι

συμπεριφορικές θεωρήσεις. Εν συνεχεία, περιγράφονται οι θεωρίες των στόχων και οι
γνωστικές θεωρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη θεωρία προσδοκίας-αξίας, τη θεωρία
απόδοσης και την κοινωνικο-γνωστική θεωρία.

1.2.1. Ανθρωπιστική θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Maslow σε περιβάλλοντα
εκπαίδευσης
Μία θεωρία που αξιοποιήθηκε ως βάση για τη διατύπωση της θεωρίας ροής και για
την απάντηση του ερωτήματος «θέλω να επιτύχω σε αυτό το έργο;» είναι η θεωρία της
ιεράρχησης αναγκών του ανθρωπιστή ψυχολόγου Abraham Maslow. Σύμφωνα με τον Μaslow
(1962, 1970, 1987), οι δράσεις μας ωθούνται από κίνητρα, με σκοπό να ικανοποιηθούν
συγκεκριμένες ανάγκες. O βαθμός παρακίνησης του ανθρώπου επηρεάζεται από τον βαθμό
μη ικανοποίησης των αναγκών. Σύμφωνα με την υπόθεση μείωσης της έντασης, που
διατύπωσε, όταν μια ανάγκη στερείται ικανοποίησης, προκαλεί ένταση στο άτομο. Τότε, το
άτομο αναλαμβάνει δράση, για να μειώσει την ένταση. Η δράση διατηρείται μέχρι τελικά να
μειωθεί η ένταση, δηλαδή ως την ικανοποίηση της ανάγκης. Άρα, κριτήριο υποκίνησης είναι
η ανικανοποίητη ανάγκη. Στην ιεραρχική αυτή δομή, το άτομο δεν μπορεί να έχει κίνητρα να
καλύψει μια ανάγκη, αν δεν έχει καλυφθεί σε μεγάλο ποσοστό η προηγούμενη (Maslow,
1970). Ο Maslow ιεράρχησε αυτές τις ανάγκες σε πέντε κατηγορίες. Η συγκεκριμένη
ιεράρχηση απεικονίζεται με τη μορφή πυραμίδας. Στα κατώτερα επίπεδα της πυραμίδας
βρίσκονται οι βασικότερες ανθρώπινες ανάγκες, ενώ οι πιο σύνθετες ανάγκες τοποθετούνται
στην κορυφή της πυραμίδας. Οι άνθρωποι κινητοποιούνται πρωτίστως στην ικανοποίηση των
πλέον βασικών αναγκών, προτού προχωρήσουν στην ικανοποίηση άλλων πιο σύνθετων
αναγκών.

Οι

ανάγκες

της

βάσης

της

πυραμίδας

του

Maslow

αποτελούν

τις

φυσιολογικές/βιολογικές ανθρώπινες ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας την ανάγκη για τροφή,
νερό, ύπνο, και θέρμανση. Από τη στιγμή που ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες, οι
άνθρωποι κινούνται προς το επόμενο επίπεδο αναγκών, που περιλαμβάνει τις ανάγκες για
ασφάλεια και προστασία. Καθώς οι άνθρωποι κινούνται προς την κορυφή της πυραμίδας, οι
ανάγκες καθίστανται ολοένα και περισσότερο ψυχολογικές και κοινωνικές. Η ανάγκη για
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αγάπη, φιλία και οικειότητα καθίσταται σημαντική, ενώ η ανάγκη για προσωπική/κοινωνική
αποδοχή και για αισθήματα επιτυχίας αποκτούν προτεραιότητα εφόσον ικανοποιούνται οι
προηγούμενες (Shaffer, 2004).
Όπως και ο Carl Rogers (1961), ο Maslow (1964) έδωσε έμφαση στην έννοια της
αυτοπραγμάτωσης, που αφορά τη διαδικασία πλήρους ωρίμανσης και ανάπτυξης του ατόμου,
με στόχο να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του. Η αυτοπραγμάτωση είναι ένα εγγενές
κίνητρο και εμπερικλείει επίσης τις ανάγκες του ατόμου για δημιουργικότητα, ηθικότητα, και
έλλειψη προκαταλήψεων. Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό των ατόμων που έχουν φτάσει στην
αυτοπραγμάτωση είναι η βίωση οριακών εμπειριών/εμπειριών αιχμής (peak experiences).
Μαζί με την ιεράρχηση των αναγκών, ο Μaslow (1964) περιέγραψε αυτού του είδους τις
εμπειρίες, κερδίζοντας ευρεία αποδοχή, καθώς εστίασε στην ανάπτυξη της ψυχικής υγείας της
προσωπικότητας σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας επικεντρωνόταν σε
ψυχικές διαταραχές (Boniface, 2000). Ο Maslow (1964) διεξήγαγε συνεντεύξεις, για να
συγκεντρώσει μαρτυρίες συμμετεχόντων από τη βίωση τέτοιου είδους εμπειριών, και
κατέληξε στα βασικά χαρακτηριστικά που τις διέπουν. Πρόκειται λοιπόν για κορυφαίες
εμπειρίες, σπάνιες στιγμές βίωσης απόλυτης ευτυχίας και ικανοποίησης από το άτομο, που
δημιουργούν μία σύνθετη, προηγμένη μορφή αντίληψης της πραγματικότητας. Σε αυτές τις
καταστάσεις συνείδησης, το άτομο χάνει τον προσανατολισμό του στον χώρο και τον χρόνο
και υπερβαίνει τον εαυτό του (Maslow, 1964). Οι άνθρωποι είναι πιθανό να βιώσουν οριακές
εμπειρίες όταν ανακαλύπτουν κάτι για πρώτη φορά (Charlton, 1998), κατά τη συμμετοχή τους
σε ακραία αθλήματα (Maslow, 1964), καθώς και κατά την ενασχόλησή τους με τη μουσική
(Whaley, 2008).
Η ψυχολογική αυτή κατεύθυνση επεκτάθηκε και στην περιοχή της εκπαίδευσης, ώστε
να μιλάμε για ανθρωπολογική παιδεία και ανθρωπολογική αγωγή στην πράξη. Ο Maslow
(1970) υποστήριξε ότι κριτήριο υποκίνησης είναι η ανικανοποίητη ανάγκη. Αφού κάθε άτομο
πρέπει πρώτα να ικανοποιήσει τις ανάγκες προηγούμενου σταδίου και μετά να θέσει στόχο
την εκπλήρωση των αναγκών του αμέσως επόμενου σταδίου, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει
υπόψη του τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, ώστε να διαμορφώνει ανάλογα τη μαθησιακή
διαδικασία. Οι μαθητές όταν αισθάνονται ότι είναι αγαπητοί και ικανοί, κατά πάσα
πιθανότητα, θα έχουν ισχυρά κίνητρα να επιτύχουν ανώτερους στόχους ανάπτυξης, όπως η
αναζήτηση της γνώσης για τη γνώση ή η δημιουργικότητα και η δεκτικότητα σε νέες ιδέες,
που διακρίνουν το άτομο σε διαδικασία αυτοπραγμάτωσης (Slavin, 2007). Επίσης, είναι
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απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να αποφύγει μονομέρειες, όπως το να δημιουργεί άτομα με
καθαρά τεχνοκρατική αντίληψη, χωρίς ανθρωπιστικούς στόχους, ή να βασίζεται αποκλειστικά
στην παράδοση ή τη συνήθεια, που διαπνέονται από παλιές αξίες εξαιτίας της απουσίας νέων,
ζωντανών αξιών (Maslow, 1994). Ακόμη, σύμφωνα με τον Maslow, βασικός στόχος της
αγωγής του παιδιού είναι η «αυτοπραγμάτωση», που βοηθά στην ολοκληρωμένη
προσωπικότητα. Αυτός ο παιδαγωγικός στόχος είναι διαχρονικός και ισχύει για όλους τους
ανθρώπους, ανεξαρτήτως κουλτούρας ή τοπικών προσδιορισμών. Με την «αυτοπραγμάτωση»
είναι δυνατό το παιδί να αναπτύξει τις ικανότητες που διαθέτει και να αποδεχτεί τους
περιορισμούς του. Τα «αυτοπραγματωμένα» άτομα δείχνουν αλτρουισμό, αφοσίωση, και
είναι κοινωνικά (Maslow, 1994). Μάλιστα, το ολοκληρωμένο άτομο έχει την τάση οτιδήποτε
και να κάνει να το κάνει δημιουργικά (Καψάλης, 1987˙ Maslow, 1970). Οπωσδήποτε, η
μάθηση μέσα στο σχολείο έχει στόχο να μάθει στα παιδιά να ανακαλύπτουν τον εσωτερικό
κόσμο τους και να αποκτήσουν εμπειρίες «αυτοπλήρωσης», δηλαδή κατανόησης του εαυτού
τους. Μέσα στον σχολικό χώρο είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι το νέο άτομο «θα είναι
ο εαυτός του» και θα επιτρέπεται στη βαθύτερη φύση του να εκφραστεί, πράγμα που θα το
οδηγήσει στην ελευθερία και στην «αυτοπραγμάτωση» (Maslow, 1994).
Αρχικά, η θεωρία ροής εξομοιώθηκε με την ανθρωπιστική παράδοση του Maslow
(McAdams, 1990). Οι εμπειρίες που περιέγραψε ο Maslow (1964) ως «οριακές εμπειρίες»
(peak experiences) σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις εμπειρίες ροής οι οποίες θεωρούνται
μια περαιτέρω εξέλιξη των πρώτων. Στα κοινά χαρακτηριστικά των εμπειριών που
περιέγραψαν οι δύο θεωρητικοί, περιλαμβάνονται η πλήρης απορρόφηση, η χαρά, ο
αυθορμητισμός, η αίσθηση της δύναμης, η απώλεια προσανατολισμού στον χρόνο και τον
χώρο κατά τη βίωσή τους. Οι εμπειρίες ροής διαφοροποιούνται από τις οριακές εμπειρίες,
καθώς δεν προϋποθέτουν την κάλυψη προηγούμενων αναγκών (π.χ. πείνα, δίψα), που
περιέγραψε o Μaslow και συμβαίνουν μόνο όταν το υποκείμενο είναι ενεργητικό. Αντίθετα, οι
οριακές εμπειρίες μπορούν να βιωθούν από ένα άτομο που εμπλέκεται παθητικά σε μια
δραστηριότητα. Ουσιαστικά ο Csikszentmihalyi επέκτεινε τον ισχυρισμό του Maslow,
καθορίζοντας σαφώς τις προϋποθέσεις βίωσης κορυφαίων εμπειριών και θεώρησε το άτομο
ενεργό κατά την προσπάθεια επίτευξης ενός στόχου.
Στην παρούσα διατριβή λήφθηκε υπόψη η ανθρωπιστική θεωρία ιεράρχησης αναγκών
και συγκεκριμένα η ανάγκη αυτοπραγμάτωσης του μαθητή μέσα από τη βίωση εμπειριών
κατανόησης του εαυτού του, της ανάπτυξης της κοινωνικότητας και της δημιουργικότητάς
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του. Ένα ακόμη σημείο της θεωρίας στο οποίο έδωσε έμφαση η διατριβή είναι η ενθάρρυνση
αυτοέκφρασης των παιδιών, γεγονός που συμβάλλει στην πορεία τους για την
αυτοπραγμάτωση.

1.2.2. Θεωρίες εσωτερικών κινήτρων
Η θεωρία για τη ροή, με το πέρασμα του χρόνου, θεωρήθηκε μέρος των θεωριών
εσωτερικών κινήτρων και των θεωριών περί ενδιαφέροντος (Csikszentmihalyi, Abuhamden &
Nakamura, 2005˙ Rathunde & Csikszentmihalyi, 2005). Ο Csikszentmihalyi, στις μελέτες που
διεξήγαγε, επικεντρώθηκε στη μελέτη ατόμων που είχαν αναλάβει δραστηριότητες με
εσωτερικά κίνητρα. Τα άτομα αυτά αναζητούσαν την εμπειρία ροής γι’ αυτή καθαυτή την
εμπειρία και όχι για αναμενόμενες ανταμοιβές (Csikszentmihalyi, 1975, 1999). Όπως και στις
θεωρίες εσωτερικών κινήτρων, στη θεωρία ροής θεωρούνται σημαντικές παράμετροι η
άσκηση ελέγχου του περιβάλλοντος από τους μαθητές, η παροχή προκλήσεων κατάλληλων
για τις δυνατότητες κάθε μαθητή, η δυνατότητα ανεξάρτητων προσπαθειών, η συνάφεια του
περιεχομένου με τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας για την
ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν.
1.2.2.1 Θεωρία κινήτρου αποτελεσματικότητας σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης
Ο White (1959) όρισε το κίνητρο αποτελεσματικότητας ως μια εσωτερική ανάγκη των
ανθρώπων να νιώθουν επαρκείς και να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με το περιβάλλον. Το
κίνητρο αυτό ικανοποιείται από αισθήματα κυριαρχίας σε μια κατάσταση και οδηγεί σε
στοχοκατευθυνόμενες ενέργειες καθώς και στην επιθυμία κατάκτησης της γνώσης. (Schunk
και συν., 2010). H ιδέα του κινήτρου αποτελεσματικότητας βρίσκεται και σε άλλες
προοπτικές των εσωτερικών κινήτρων, όπως στην οπτική της Ηarter για το κίνητρο κατοχής
της γνώσης (Harter, 1978). Η Harter (1978) διασαφήνισε την έννοια του κινήτρου
αποτελεσματικότητας του White, προτείνοντας τη διαφοροποίησή του ανά τομέα (σχολική
επίδοση, σχέσεις συνομηλίκων κ.λπ). Για τη Harter (1978), τα εσωτερικά κίνητρα
περιλαμβάνουν μια προτίμηση για την πρόκληση, προκειμένου το άτομο να ικανοποιήσει τη
περιέργειά του, την ανεξαρτησία στην κατάκτηση της γνώσης, και εσωτερικά κριτήρια για
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την επιτυχία και την αποτυχία. Τα κίνητρα σχετίζονται κυρίως με προηγούμενες επιτυχίες ή
αποτυχίες σε έναν τομέα. Οι επιτυχίες παράγουν εσωτερική ευχαρίστηση και αντιλήψεις
ικανότητας και ελέγχου. Ακόμη, η Harter (1978) έδωσε έμφαση στον ρόλο των κοινωνικών
παραγόντων για την ενίσχυση του κινήτρου αποτελεσματικότητας, τον οποίο θεώρησε
σημαντικό. Αλλά και πιο σύγχρονες προσεγγίσεις για τα κίνητρα αποτελεσματικότητας
εστιάζουν στους στόχους και στις προσπάθειες ελέγχου των προκλήσεων του περιβάλλοντος
από τους ανθρώπους (Deci & Ryan, 1985).
Σύμφωνα με τη Harter (1978), όταν το κοινωνικό περιβάλλον ανταποκρίνεται στις
φυσικές επιθυμίες των παιδιών, σε συνδυασμό με τη θετική ενίσχυση για τις απόπειρες
κατάκτησης της γνώσης, τα παιδιά εσωτερικεύουν ένα σύστημα αυτοανταμοιβής, μειώνεται η
ανάγκη τους για εξωτερική επιδοκιμασία, ενισχύεται η αίσθηση επάρκειας και η αντίληψη
ελέγχου, αυξάνεται η εσωτερική ευχαρίστηση, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση του
κινήτρου αποτελεσματικότητάς τους. Αντίθετα, όταν οι απόπειρες κατάκτησης της γνώσης
καταλήγουν στην αποτυχία, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενίσχυσης από το περιβάλλον,
μπορούν να καταλήξουν σε παιδιά με χαμηλή αντίληψη επάρκειας, έλλειψη ελέγχου των
αποτελεσμάτων, και άγχος σε καταστάσεις επίτευξης. Η Harter ανέπτυξε επίσης μία κλίμακα
μέτρησης της αντιληπτής επάρκειας για παιδιά και μία κλίμακα μέτρησης του εσωτερικού ή
εξωτερικού προσανατολισμού κινήτρων, η οποία καταμετρά τα επίπεδα περιέργειας,
πρόκλησης και κατάκτησης της γνώσης (Harter, 1983). Η τελευταία κλίμακα βασίζεται στην
προϋπόθεση ότι το εσωτερικό κίνητρο περιλαμβάνει πέντε πλευρές: προτίμηση συμμετοχής
σε δύσκολα έργα, ενασχόληση με έργα για την προσωπική ικανοποίηση ενδιαφερόντων και
περιέργειας και όχι για την ευχαρίστηση του δασκάλου, ανεξάρτητη προσπάθεια, ανεξάρτητες
κρίσεις, εσωτερικά κριτήρια για την επιτυχία και την αποτυχία. Σε σχέση με το επίπεδο
δυσκολίας, τα παιδιά έχουν αυξημένη αντιληπτή επάρκεια όταν επιτυγχάνουν σε δύσκολα
έργα (Ηarter, 1981). Όταν τα ίδια τα παιδιά δεν νιώθουν επαρκή για να ανταποκριθούν,
μειώνονται τα εσωτερικά τους κίνητρα (Licht & Kistner, 1986˙ Schunk, 1995). Το ίδιο
συμβαίνει και όταν ο κοινωνικός τους περίγυρος έχει χαμηλές προσδοκίες γι' αυτά (Bryan &
Bryan, 1983). Σύμφωνα λοιπόν με τη Ηarter (1978, 1981), τα κίνητρα κατάκτησης της γνώσης
μπορούν να δημιουργηθούν στη σχολική τάξη, όταν οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν στους
μαθητές την ευκαιρία να εμπλακούν σε έργα που ικανοποιούν τα ενδιαφέροντά τους, καθώς
και όταν ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία στις προσπάθειες αλλά και στις κρίσεις τους.
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αποτελεσματικότητας. Η άποψη του Csikszenmihalyi ότι η κρίσιμη μεταβλητή της ροής είναι
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αποτελεσματικότητας, ότι οι άνθρωποι ωθούνται στην αναζήτηση και την κατάκτηση
προκλήσεων κατάλληλων για τις ικανότητές τους (Harter, 1978˙ White, 1959). Ένα ακόμη
κοινό σημείο των δύο θεωριών είναι η έμφαση στον έλεγχο που χρειάζεται να έχει το άτομο
στην κατάσταση στην οποία εμπλέκεται. Σύμφωνα με τη θεωρία ροής, το άτομο για να βιώσει
ροή, πρέπει να έχει τον έλεγχο της δραστηριότητας ή της συμπεριφοράς του
(Csikszentmihalyi, 1990). Παρόμοια, σύμφωνα με τη θεωρία αποτελεσματικότητας, ήδη, από
τη βρεφική τους ηλικία, οι άνθρωποι επεξεργάζονται αντικείμενα που έλκουν την προσοχή
τους σε μια προσπάθεια να ελέγξουν το περιβάλλον και να αποκτήσουν την αίσθηση
κατάκτησης της γνώσης.

1.2.2.2. Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού
Οι απόψεις των White (1959) και Ηarter (1978), που προαναφέρθηκαν, τονίζουν ότι τα
κίνητρα προκύπτουν εν μέρει από την πεποίθηση των ατόμων ότι μπορούν να ασκήσουν
έλεγχο στο περιβάλλον τους. Μια σχετική θεώρηση των εσωτερικών κινήτρων, που
προωθήθηκε από τους Deci & Ryan, και τους συνεργάτες τους, το 1985, είναι η θεωρία του
αυτοπροσδιορισμού, η οποία συνιστά μια περιεκτική θεωρία για τα κίνητρα που ενσωματώνει
τις θεωρίες που προαναφέρθηκαν.
Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού συνεισφέρει σημαντικά στην αναγνώριση και στην
ερμηνεία παραγόντων που σχετίζονται με τα κίνητρα (Ryan & Deci, 2004). Ο
αυτοπροσδιορισμός αναφέρεται στην ιδέα ότι οι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν ότι οι ίδιοι
είναι υπεύθυνοι για τις επιλογές των δραστηριοτήτων που επιτελούν και είναι πιο πιθανό να
εμπλακούν σε έργα που έχουν νόημα γι’ αυτούς. Αφορά το δικαίωμα προσωπικών επιλογών,
αυτονομίας και αυτοπραγμάτωσης. Οι Ryan και Deci (2000), υποστήριξαν ότι o
αυτοπροσδιορισμός είναι μια έμφυτη, βασική ψυχολογική ανάγκη κάθε ανθρώπινης ύπαρξης
και σχετίζεται με την ποιότητα ζωής. Τα κίνητρα μειώνονται όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν
να ασκήσουν αυτοπροδιορισμό.
44

Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι άνθρωποι αναζητούν προκλήσεις που είναι
βέλτιστες ανάλογα με τις δυνατότητές τους και νέες εμπειρίες (Deci & Ryan, 1985). Όταν το
άτομο αντιμετωπίζει προκλήσεις, τροποποιεί τις υπάρχουσες γνωστικές δομές του, για να
ενσωματώσει την καινούρια κατάσταση στον κόσμο κατανόησής του. Οι Ryan και Deci
(2000) εστίασαν στις κοινωνικές συνθήκες, τις οποίες θεώρησαν βασικές στην ισχυροποίηση
ή υπονόμευση της τάσης του ατόμου για αφομοίωση, για ικανοποίηση της περιέργειάς του,
για την αύξηση ή μείωση της κινητοποίησης των γνωστικών του δομών και για την ενίσχυση
ή αποτροπή της εσωτερίκευσης, της διαδικασίας δηλαδή που ωθεί τους ανθρώπους είτε να
αντιστέκονται, είτε μερικώς να υιοθετούν, ή βαθιά να εσωτερικεύουν αξίες, στόχους ή
πεποιθήσεις.
Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου με αυτοπροσδιορισμό είναι: αυτονομία,
αυτορρύθμιση,

ψυχολογική

ενδυνάμωση,

αυτοπραγμάτωση.

Στην

εμφάνιση

του

αυτοπροσδιορισμού συμβάλλουν:
1.

η ατομική ικανότητα όπως επηρεάζεται από τη μάθηση και την ανάπτυξη

2.

η ευκαιρία, όπως επηρεάζεται από το περιβάλλον και τις εμπειρίες

3.

τα συστήματα υποστήριξης (Wehmeyer, 2001, στην Καρτασίδου, 2010).
Σύμφωνα µε τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, η εμφάνιση μιας εσωτερικά

παρακινούμενης συμπεριφοράς προκύπτει από την κάλυψη τριών έμφυτων αναγκών του
ατόμου. Οι ανάγκες αυτές πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η προσωπική του
ευημερία και η κινητοποίησή του (Deci & Ryan, 1985, 2002). Η πρώτη είναι η επάρκεια, που
αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, και αφορά την ανάγκη
του ατόμου να αισθάνεται ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Η
δεύτερη είναι η σχετικότητα ή, αλλιώς, τα συναισθήματα της ασφάλειας και του «ανήκειν»
στο κοινωνικό περιβάλλον. Η τρίτη είναι η ανάγκη για αυτονομία, µια αντίληψη του ατόμου
για τον έλεγχο των ενεργειών και την επιτυχία του, που είναι κρίσιμης σημασίας για την
προώθηση των κινήτρων. Η εκπλήρωση αυτών των βασικών αναγκών είναι σε μεγάλο βαθμό
προϊόν των κοινωνικών περιβαλλόντων που ρυθμίζουν την ποσότητα της αποδοχής, την
επιτυχία και την αυτορρύθμιση που μπορεί να επιτευχθεί από ένα άτομο (Deci & Ryan, 1985).
Στο σχολείο, η αντίληψη ότι οι μαθητές είναι αποτελεσματικοί στις εργασίες που
επιτελούν, καθώς και το συναίσθημα της κατάκτησης της γνώσης χαρακτηρίζει την επάρκεια.
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Σύμφωνα με τους Deci, Koestner και Ryan (1999), η θετική ανατροφοδότηση –σε αντίθεση με
την αρνητική– παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αίσθηση επάρκειας, δημιουργώντας έτσι τις
συνθήκες για μια συμπεριφορά με εσωτερικά κίνητρα. Η σχετικότητα ή αλλιώς τα
συναισθήματα της ασφάλειας και του «ανήκειν» στο κοινωνικό περιβάλλον σχετίζεται με τη
δημιουργία ικανοποιητικών συνδέσεων των μαθητών με τους συνομηλίκους, τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Ακόμη, στο σχολείο, οι μαθητές έχουν αυξημένα κίνητρα,
όταν αισθάνονται ότι είναι σε θέση να δρομολογήσουν και να ρυθμίσουν οι ίδιοι τη μάθησή
τους. Δίνοντας στους μαθητές κάποιον έλεγχο στις μαθησιακές εμπειρίες τους, αυξάνονται τα
εσωτερικά τους κίνητρα (Ferreira, Cardosob & Abrantesc, 2011). Και οι τρεις ανάγκες
συνδέονται μεταξύ τους: η σχετικότητα παρέχει την ασφάλεια που απαιτείται προκειμένου οι
μαθητές να αναλάβουν αυτόνομη πρωτοβουλία, ενώ το αίσθημα αυτονομίας και
ανεξαρτησίας στην ολοκλήρωση των εργασιών προωθεί την επάρκεια/ικανότητα, η οποία µε
τη σειρά της παρέχει στους μαθητές τη σιγουριά να νιώθουν αποδεκτοί, και να σχετίζονται µε
τους γύρω τους. Η έρευνα δείχνει πολλά οφέλη για τους μαθητές όταν είναι σε θέση να
εκπληρώσουν τις τρεις ανάγκες που περιγράφονται πιο πάνω (Deci & Ryan, 2015).
Συγκεκριμένα, παρέχει παραδείγματα σχεδιασμού σχολικών τάξεων που ενισχύουν την
αυτονομία των μαθητών, οδηγώντας σε μεγαλύτερη εσωτερική παρακίνηση και συμμετοχή
(Ferreira, Cardosob & Abrantesc, 2011˙ Young, 2005). Έρευνες σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης (Gronlick & Ryan, στο Deci & Ryan, 2015) έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι όταν το σχολείο υποστηρίζει την ικανοποίηση των βασικών ψυχολογικών αναγκών του
μαθητή για επάρκεια, αυτονομία, σχετικότητα, αυξάνονται τα εσωτερικά του κίνητρα. Ο
μαθητής οδηγείται έτσι σε καλύτερη απόδοση, συγκριτικά με αυτήν που έχει σε σχολεία στα
οποία υιοθετούνται πρακτικές πίεσης. Επιπλέον, η οικοδόμηση ενός ενεργού μαθησιακού
περιβάλλοντος, σε σύγκριση µε την παραδοσιακή τάξη, έχει συνδεθεί µε υψηλότερα κίνητρα
των μαθητών (Ferreira et al., 2011˙ Stipek, Salmon & Givven, 1998). Οι Deci και Ryan (1980)
υποστήριξαν την άποψη ότι τα κίνητρα εμφανίζουν διάφορα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού, τα
οποία διαβάθμισαν σε ένα συνεχές.
1. Στο άκρο του χαμηλότερου αυτοπροσδιορισμού τοποθετείται η έλλειψη κινήτρων, και
έπειτα οι διάφορες μορφές εξωτερικών κινήτρων (Ryan & Deci, 2000 στο Schunk και συν.,
2010).
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2. Εξωτερική ρύθμιση: ο μαθητής μπορεί να συμμορφώνεται ή να αντιστέκεται στις
εξωτερικές ανταμοιβές ή τιμωρίες, να υιοθετεί δηλαδή συμπεριφορά με απολύτως εξωτερικό
κίνητρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μαθητής δεν γνωρίζει τους λόγους συμμετοχής του σε
μια δραστηριότητα ή δεν συμμετέχει καθόλου. Δηλαδή, η συμπεριφορά ελέγχεται από
εξωτερικές αμοιβές και απαιτήσεις ή από την αποφυγή μιας ενδεχόμενης τιμωρίας.
3. Ενδοπροβαλλόμενη ρύθμιση: εκδηλώνονται συμπεριφορές με στόχο την αποφυγή
αρνητικών καταστάσεων, όπως ενοχή ή ντροπή, άγχος. Π.χ. ένας μαθητής συμμετέχει σε ένα
έργο επειδή πιστεύει ότι πρέπει και ίσως νιώσει ενοχή εάν δεν το κάνει ή για να μην
σχηματίσει άσχημη εντύπωση γι’ αυτόν ο καθηγητής.
4. Ρύθμιση ταύτισης: το άτομο δεσμεύεται σε μια συμπεριφορά εξαιτίας της σπουδαιότητάς
της για την αίσθηση του εαυτού. Το επίπεδο αυτό αφορά συμπεριφορές που αντιστοιχούν
στον στόχο του ίδιου του ατόμου, έτσι ο μαθητής συμμετέχει, προκειμένου να επιτύχει έναν
σημαντικό στόχο για τον ίδιο χωρίς να υποκινείται εσωτερικά.
5. Τα εσωτερικά κίνητρα με τον υψηλότερο βαθμό αυτοπροσδιορισμού (Schunk και συν.,
2010).
Η μετατροπή εξωτερικών κινήτρων σε εσωτερικά γίνεται μερικές φορές αυτόματα,
αφού σταδιακά υπάρχει πιθανότητα η επιτυχία του μαθητή σε μαθησιακά έργα να τον
οδηγήσει στη μάθηση, για τον απλό λόγο ότι του αρέσει το αντικείμενο. Απαραίτητη
προϋπόθεση όμως για τον σκοπό αυτό θεωρείται η θετική ενίσχυση (Schunk και συν., 2010).
Ο Wehmeyer (2001) υποστηρίζει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι χαρακτηριστικό της
εφηβείας και της ενηλικίωσης, επειδή αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαμόρφωσης της
προσωπικής ταυτότητας και του εαυτού μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Τα παιδιά
μικρότερης ηλικίας, λόγω κοινωνικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν ως αυτοπροσδιοριζόμενα, αλλά παρ’ όλα αυτά η εκπαίδευσή τους θα πρέπει
να εστιάζεται σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που ενισχύουν τον
αυτοπροσδιορισμό είναι οι μαθητοκεντρικές και όσες ενθαρρύνουν την αυτοπαρατήρηση, την
αυτοαξιολόγηση και την αυτοενίσχυση.
Η θεωρία αυτή σχετίζεται με την θεωρία ροής, καθώς σύμφωνα με το
Csikszentmihalyi, οι εσωτερικές δυνάμεις που διέπουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου,
πηγάζουν και αναπτύσσονται από τις πεποιθήσεις των ατόμων ότι αξίζει να δραστηριοποιηθεί
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κανείς για μια δεδομένη δραστηριότητα. Αυτός ο τύπος δραστηριοποίησης είναι γνωστός ως
«αυτοτελής» (autotelic) και αφορά μια εμπειρία που απορροφά σε μεγάλο βαθμό το άτομο,
ενώ ταυτόχρονα είναι τόσο απολαυστική ώστε να αξίζει κανείς να αγωνιστεί μόνο και μόνο
γι’ αυτή την ίδια. Αυτή η αυτοτελής δραστηριότητα είναι όμοια με τη δραστηριότητα που
προκύπτει από αυτοπροσδιορισμό, όπως αναφέρεται στη θεωρία αυτοπροσδιορισμού (Deci &
Ryan, 1985). Ειδικότερα, οι αντιλήψεις αυτονομίας, επάρκειας και σχετικότητας, για τις
οποίες γίνεται λόγος στη θεωρία αυτοπροσδιορισμού, συσχετίζονται θετικά με τη ροή
(Demerouti, 2006˙ Jackson, 1996˙ Kowal & Fortier, 1999˙ Mills & Fullagar, 2008˙ Ryan &
Deci, 2000˙ Schweinle, Turner & Meyer, 2006).

1.2.2.3. H θεωρία της γνωστικής αξιολόγησης σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού, η οποία επικεντρώνεται στην
επίδραση του διαπροσωπικού περιβάλλοντος στην αυτονομία και τα κίνητρα του ατόμου, οι
Deci και Ryan (Deci & Ryan, 1985˙ Ryan & Deci, 2000) έδωσαν έμφαση στις κοινωνικές
συνθήκες, τις οποίες θεώρησαν υπεύθυνες για την αύξηση ή μείωση της κινητοποίησης των
γνωστικών δομών του ανθρώπου. Διατύπωσαν τη γνωστική αξιολογική θεωρία (cognitive
evaluation theory), η οποία αποτελεί μία όψη της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού και έχει ως
σκοπό να καθορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν το εσωτερικό κίνητρο.
Ειδικότερα, η γνωστική αξιολογική θεωρία διατύπωσε τέσσερις υποθέσεις-προτάσεις
σχετικά με αυτούς τους παράγοντες.
Πρόταση 1. Τα γεγονότα που διευκολύνουν το άτομο να αντιλαμβάνεται εσωτερικά την
αιτιότητα της συμπεριφοράς τείνουν να διατηρήσουν την εσωτερική κινητοποίηση της
συμπεριφοράς. Αντίστοιχα, τα γεγονότα που διευκολύνουν το άτομο να αντιλαμβάνεται
εξωτερικά την αιτιότητα της συμπεριφοράς υπονομεύουν την εσωτερική κινητοποίηση (π.χ.
το άτομο αναλαμβάνει ένα έργο ως μέσον για ένα σκοπό) (Schunk και συν., 2010). Με βάση
την παραπάνω άποψη, διαμορφώθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα εσωτερικά κίνητρα.
Ένας από αυτούς αφορά τις αμοιβές. Ήδη, από τη δεκαετία του ’70, ο Deci (1971, 1975)
μελέτησε την επίδραση των χρηματικών αμοιβών σε δραστηριότητες οι οποίες ήταν
ευχάριστες στα υποκείμενα της έρευνας πριν από τη χρηματική αμοιβή, καταλήγοντας στο
συμπέρασμα ότι οι αμοιβές υπονομεύουν το εσωτερικό κίνητρο, όταν οι συνθήκες καθιστούν
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σαφές ότι η δραστηριότητα είναι ένα μέσον προς έναν σκοπό – όταν δηλαδή οι εξωτερικές
δυνάμεις εξηγούν τις πράξεις σαφώς. Όταν οι εξωτερικές δυνάμεις είναι ασαφείς και
ανεπαρκείς για να εξηγήσουν τις πράξεις, τα κίνητρα είναι εσωτερικά. Έτσι, και πειραματικά
πλέον, αμφισβητήθηκε ο ισχυρισμός του Skinner, ότι η συμπεριφορά του ατόμου είναι μια
εξαρτημένη μεταβλητή των ενισχύσεων που δέχεται.
Πρόταση 2. Όταν το περιβάλλον ενισχύει τη θετική ανατροφοδότηση σχετικά με την
αποτελεσματικότητα του ατόμου για μια συμπεριφορά, το εσωτερικό κίνητρο γι’ αυτήν τη
συμπεριφορά ενισχύεται. Αντίθετα, η αρνητική ανατροφοδότηση με την έννοια της κριτικής
και της απόδοσης ανεπάρκειας για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά οδηγεί σε υπονόμευση του
εσωτερικού κινήτρου γι’ αυτήν τη συμπεριφορά (Schunk και συν., 2010). Συνεπώς,
παράγοντες όπως η θετική ανατροφοδότηση οδηγούν στην πλήρωση της ανάγκης για
επάρκεια και δημιουργούν τις συνθήκες για μια συμπεριφορά με εσωτερικά κίνητρα.
Αντίθετα,

γεγονότα

όπως

η

αρνητική

ανατροφοδότηση,

η

οποία

προσδίδει

αναποτελεσματικότητα στα άτομα που την δέχονται, έχουν την τάση να απειλούν την ανάγκη
για επάρκεια, μειώνοντας τα εσωτερικά τους κίνητρα (Deci, Koestner & Ryan, 1999).
Πρόταση 3. Τα γεγονότα έχουν τρεις ενδεχόμενες πλευρές και χαρακτηρίζονται ως γεγονότα
πληροφόρησης, ελέγχου, και μη παρωθητικά. Τα γεγονότα πληροφόρησης είναι αυτά που
παρέχουν είτε θετική είτε αρνητική ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της
συμπεριφοράς ενός ατόμου ή σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η συμπεριφορά θα
γίνει αποτελεσματική σε περίπτωση που δεν είναι. Τα γεγονότα ελέγχου είναι αυτά που το
άτομο αντιλαμβάνεται να το πιέζουν να συμπεριφερθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, άρα
ενισχύουν τον προσδιορισμό του ατόμου μέσα από την εξωτερική αιτιότητα και τον έλεγχο.
Τέλος, τα μη παρωθητικά γεγονότα είναι αυτά που χαρακτηρίζονται από έλλειψη
οποιασδήποτε πληροφορίας (Deci, Koestner & Ryan, 1999˙ Schunk και συν., 2010).
Πρόταση 4. Υπάρχουν ενδοπροσωπικές διαδικασίες, που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του
ατόμου ασκώντας πίεση, όπως η ντροπή ή η κοινωνική αποδοχή, οι οποίες θεωρούνται
διεργασίες ελέγχου. Κατά τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν ενδοπροσωπικές διεργασίες που
λειτουργούν ως πληροφορίες για τη συμπεριφορά του ατόμου, όπως η ευχαρίστηση ή η
δυσαρέσκεια (Schunk και συν., 2010). Οι εσωτερικές διεργασίες ελέγχου βιώνονται από το
άτομο ως πίεση προς την πραγματοποίηση κάποιων συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και άρα
υπονομεύουν το εσωτερικό κίνητρο (Hattie & Timperley, 2007).
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Η θεωρία της γνωστικής αξιολόγησης τονίζει τον καταλυτικό ρόλο της υποστήριξης
της αυτονομίας και της ικανότητας του ατόμου στην υιοθέτηση εσωτερικών κινήτρων, κάτι
πολύ σημαντικό για τον τομέα της εκπαίδευσης (Deci & Ryan, 1985˙ Hattie & Timperley,
2007). Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον,
υποστηρίζοντας ότι αυτό μπορεί να προάγει ή να ματαιώσει τα εσωτερικά κίνητρα του
παιδιού για μάθηση, είτε υποστηρίζοντας είτε υπονομεύοντας τις εσωτερικές ψυχολογικές
ανάγκες για αυτονομία. Οι υλικές αμοιβές που δίνονται απλά και μόνο για τη συμμετοχή ενός
μαθητή σε μια εργασία, ανεξάρτητα από την ποιότητα της εργασίας, βιώνονται από τον
αμειβόμενο ως γεγονότα ελέγχου του και άρα υπονομεύουν το εσωτερικό του κίνητρο.
Επιπλέον, οι απειλές, οι προθεσμίες και η κριτική μειώνουν τα εσωτερικά κίνητρα (Hattie &
Timperley, 2007).
Στη μελέτη των Lepper, Greene, και Nisbett (1973), οι ερευνητές χώρισαν μαθητές
προσχολικής ηλικίας σε τρεις ομάδες. Στη μία ομάδα έδειξαν ένα πιστοποιητικό καλού παίκτη
και τους πληροφόρησαν ότι θα το κερδίσουν ζωγραφίζοντας. Στη δεύτερη ομάδα δεν τους
ενημέρωσαν για βραβεία, αλλά τους έδωσαν το πιστοποιητικό αφού τελείωσαν τη ζωγραφική.
Στην τρίτη ομάδα δεν υπήρχε καμιά ενημέρωση από πριν για βραβείο ούτε τους δόθηκε στο
τέλος. Από την παρατήρηση των ομάδων δύο εβδομάδες αργότερα, φάνηκε ότι οι μαθητές
που περίμεναν το βραβείο αφιέρωναν λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη ζωγραφική, ενώ τα
έργα τους ήταν ποιοτικά χαμηλότερα συγκριτικά με τις δύο άλλες ομάδες. Ύστερα από 128
πειράματα, οι Deci, Koestner και Ryan (1999) διατύπωσαν ξεκάθαρα τον ισχυρισμό ότι οι
εξωγενείς αμοιβές υπονομεύουν τα εσωτερικά κίνητρα. Το έργο τους έδειξε ότι μεταβλητές
όπως η αυτοαποτελεσματικότητα, η αυτορρύθμιση, και η ενεργητική εμπλοκή αποτελούν τα
θεμέλια της υποκίνησης. Έτσι, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση των εσωτερικών
διεργασιών που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του μαθητή, ώστε να μπορούμε να καθορίσουμε
αν ενισχύεται ή υπονομεύεται το εσωτερικό κίνητρο. Εάν ένα άτομο επιτελεί ένα έργο
παρωθούμενο από ενοχές, μπορεί να το κάνει με συνέπεια, όμως τόσο η ποιότητα της
επίδοσής του όσο και τα συναισθήματα που βιώνει καθιστούν υπό αμφισβήτηση τη
μελλοντική του επιμονή σε αντίστοιχες εργασίες (Hattie & Timperley, 2007).
Η θεωρία της γνωστικής αξιολόγησης συνδέεται με τη θεωρία ροής, καθώς και στις
δύο προσεγγίσεις το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στα αίτια των εσωτερικών κινήτρων, αλλά
εστιάζουν περισσότερο στο ποιες συνθήκες τα ευνοούν, σε αντίθεση με εκείνες που τα
υποβαθμίζουν, καταλήγοντας στο ότι οι παράγοντες που τα ευνοούν είναι: (α) ο βαθμός
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ευχαρίστησης που εισπράττουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους σε μια δραστηριότητα (β) ο
βαθμός διατήρησής της μετά τη λήξη της δραστηριότητας (γ) η αίσθηση που αντλούν από τη
συμμετοχή τους για την ικανότητά τους και (δ) η δυνατότητα που τους δίνεται για
επικοινωνία (Csikszentmihalyi, 1975, 1990˙ Lonsdale, Sabiston, Raedeke, Ha & Sum, 2009).
1.2.3.Συμπεριφοριστικές θεωρήσεις για τα κίνητρα στην εκπαίδευση
Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα κυριάρχησαν οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις, οι
οποίες αντιμετώπισαν το κίνητρο ως ένα συνεχές επίπεδο αντίδρασης του ατόμου σε
ερεθίσματα άμεσα συνδεδεμένο με την ενίσχυση. Συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν με τον τρόπο
με τον οποίο οι συνέπειες της συμπεριφοράς εξισορροπούν και ελέγχουν ενέργειες,
αγνοώντας σχεδόν τα εσωτερικά κίνητρα του ατόμου. Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες όμως
δεν επαρκούσαν για να εξηγήσουν το σύνολο της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δεδομένου ότι
αγνοούσαν εσωτερικές ψυχολογικές ανάγκες. Αντιμετώπιζαν τον άνθρωπο ως ένα παθητικό
ον, που δεν κινητοποιείται κατά την απουσία εξωτερικών αμοιβών (Λεονταρή &
Συγκολλίτου, 2008). Η βασικότερη κριτική που έχει ασκηθεί στις συμπεριφοριστικές θεωρίες
εστιάζεται στο ότι υποτιμούν τον παράγοντα άνθρωπο αλλά και τον παράγοντα κοινωνία και
δεν λαμβάνουν υπόψη πιο σύνθετες διεργασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου (Παλάζη,
Κολιόπουλος, Μασούρας & Τσελέπη, 2012). Από τη δεκαετία του ’50, οι θεωρητικοί του
χώρου κατανόησαν τη σημασία εσωτερικών ψυχολογικών αναγκών και κατέγραψαν μορφές
εσωτερικής παρακίνησης, που ενυπάρχουν σε αρκετές δραστηριότητες εκτός από εξωτερικές
αμοιβές ή ποινές.
Με την επικράτηση του συμπεριφορισμού, κίνητρο και ενίσχυση θεωρήθηκαν
ταυτόσημες έννοιες. Οι συμπεριφοριστές θεώρησαν υπεύθυνα για την ενεργοποίηση της
συμπεριφοράς των μαθητών προς έναν στόχο, τα εξωτερικά κίνητρα, δηλαδή τη χρήση
εξωτερικών ενισχυτών για την καθοδήγηση της συμπεριφοράς τους (Schunk και συν., 2010).
Οι θετικοί ενισχυτές έχουν διάφορες μορφές, όπως κοινωνικοί, υλικοί, δραστηριότητας,
πληροφόρησης. Οι αρνητικοί ενισχυτές περιλαμβάνουν όλες τις μορφές αποστέρησης των
θετικών ενισχυτών και την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων (Shaffer, 2004). Ωστόσο, η
διδασκαλία συµπεριφορικού τύπου, µε την έλλειψη επιλογών στην τάξη και την ανάθεση
ανιαρών καθηκόντων, οδηγεί τους μαθητές στην απεμπλοκή και την απόσυρση από τη
μαθησιακή διαδικασία και στην υπονόμευση των κινήτρων τους (Raufelder, Jagenow, Drury
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& Hoferichter, 2012˙ Skinner & Belmont, 1993).
Στην παρούσα διατριβή λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι εξακολουθούν να
υφίστανται συμπεριφορικού τύπου μαθησιακά περιβάλλοντα, στα οποία τα παιδιά αποκτούν
μια παθητική στάση απέναντι στη μάθηση, με αποτέλεσμα να μειώνονται ολοένα τα
μαθησιακά τους κίνητρα και η εμπλοκή τους στις διδακτικές δραστηριότητες. Έτσι, έγινε μια
προσπάθεια να ενισχυθούν τα μαθησιακά κίνητρα των παιδιών χωρίς τη χρήση εξωτερικών
ενισχυτών. Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας παρατηρήθηκαν τα μαθησιακά πλαίσια
που προέβαιναν σε διδασκαλία συμπεριφορικού τύπου και οι επιπτώσεις τους στα επίπεδα
εμπλοκής των μαθητών.

1.2.4. Γνωστικές θεωρίες σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης
Οι

γνωστικές

θεωρίες

των

κινήτρων

αναπτύχθηκαν

ως

αντίδραση

στις

συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις. Έδωσαν έμφαση στην επίδραση των σκέψεων, των
πεποιθήσεων και των συναισθημάτων στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς αντί
αμοιβών και ποινών. Οι άνθρωποι είναι δρώσες υπάρξεις, διακατέχονται από περιέργεια,
σκέπτονται, και αναζητούν πληροφορίες. Η συμπεριφορά τους έχει ως αφετηρία και
ρυθμίζεται από αιτιακές αποδόσεις, προσδοκίες, σκοπούς, σχέδια (Schunk και συν., 2010).
Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες, οι άνθρωποι έχουν μία έμφυτη τάση κινητοποίησης και
αναζητούν συνεχώς τρόπους έτσι ώστε να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους (White,
1959). Οι σύγχρονες θεωρίες κινήτρων εστιάζουν στις πεποιθήσεις και τις σκέψεις (π.χ.
αποδόσεις για την επιτυχία και την αποτυχία, πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας,
πεποιθήσεις

ελέγχου,

πεποιθήσεις

αυτορρυθμιστικότητας,

στόχοι),

υπογραμμίζοντας

ψυχολογικές και ερμηνευτικές διαδικασίες. Οι θεωρίες αυτές εξηγούν τους λόγους που
υπάρχουν διαφορές στο πόση προσπάθεια καταβάλλουν οι μαθητές σε σχολικά έργα. Μερικές
θεωρίες δίνουν έμφαση σε ευρείς ορισμούς του τι σημαίνει η αξία της επίτευξης (θεωρία
προσδοκίας-αξίας), ενώ άλλες (π.χ. θεωρία αιτιακών αποδόσεων) συμπεριλαμβάνουν το
συναίσθημα. Οι σύγχρονες θεωρίες είναι όλο και περισσότερο ευαίσθητες στις επιδράσεις του
πλαισίου (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998). Αντιλαμβάνονται το κοινωνικοπολιτισμικό
πλαίσιο ως έναν παράγοντα που επηρεάζει τα κίνητρα του ατόμου, οδηγώντας την προσοχή
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των μελετών για τα κίνητρα στη διερεύνηση του πώς επηρεάζονται από τους στόχους και τις
σχέσεις που αναπτύσσονται στη σχολική τάξη (Maehr & Pintrich, 1997).
Η θεωρία για τη ροή παρουσιάζει κοινά στοιχεία και με τις γνωστικές θεωρίες, στις
οποίες ο βαθμός κινητοποίησης ενός ατόμου εξαρτάται από παράγοντες όπως η προσδοκία
για το αν θα επιτύχει και η αξία που έχει το έργο για εκείνο (Csikszentmihalyi, 1990˙ Eccles
& Wigfield, 1985). Έχει στηριχθεί σε αρκετές παραμέτρους των γνωστικών θεωριών των
κινήτρων. Δίνει έμφαση στη σημασία παροχής κινητοποιητικών δραστηριοτήτων με νόημα
στους μαθητές για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, προκειμένου να έχουν αυξημένα
μαθησιακά κίνητρα. Επιπλέον, κοινό σημείο των γνωστικών θεωριών κινήτρων με τη θεωρία
ροής αποτελεί η έμφαση στη σημασία των θετικών συναισθημάτων για την κινητοποίηση,
καθώς και στην αναγκαιότητα συσχέτισης των δραστηριοτήτων με τις εμπειρίες της
καθημερινής ζωής των μαθητών.

1.2.4.1. Θεωρία προσδοκίας-αξίας σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης
Η θεωρία προσδοκίας-αξίας των Eccles & Wigfield (1985) αντανακλά μία γνωστική
προσέγγιση για τα κίνητρα και πηγάζει από μία κοινωνική-γνωστική και περισσότερο
καταστασιακή θεώρηση. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το κίνητρο είναι προϊόν δύο δυνάμεων:
α) των προσδοκιών του ατόμου για την πιθανότητα επίτευξης ενός σκοπού και β) της αξίας
που αποδίδει το άτομο σε αυτόν τον σκοπό. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι εξίσου σημαντικοί
στο κίνητρο για ενεργητική εμπλοκή. Με άλλα λόγια, ο βαθμός κινητοποίησης του ατόμου
για την εμπλοκή του σε ένα έργο καθορίζεται από την προσδοκία για το αν θα επιτύχει στο
συγκεκριμένο έργο καθώς και από την αξία που αποδίδει στο έργο αυτό (Λεονταρή &
Συγκολλίτου, 2008). Οι Jones & Jones (1990) πρόσθεσαν και μια τρίτη μεταβλητή: το κλίμα ή
την ποιότητα των σχέσεων μέσα στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του χρόνου που οι
άνθρωποι προσπαθούν να πετύχουν κάτι. Ακόμη, για τους Eccles & Wigfield (2002), η
ανάγκη επίτευξης και ο φόβος της αποτυχίας θα μπορούσαν να είναι μέρος των
συναισθηματικών αναμνήσεων, οι οποίες δύνανται να δημιουργήσουν γνωστικές πεποιθήσεις
για την αξία του έργου. Με τον όρο «συναισθηματικές αναμνήσεις» νοούνται οι
συναισθηματικές εμπειρίες του ατόμου με το είδος της δραστηριότητας, οι οποίες
ενεργοποιούνται με την αναμονή της συμμετοχής του στο έργο και οδηγούν σε αξιολογήσεις
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για τη δραστηριότητα (Schunk και συν., 2010).
Στο σχολείο, ο βαθμός κινητοποίησης των μαθητών για την εμπλοκή τους σε ένα έργο
καθορίζεται από την προσδοκία τους για το αν θα επιτύχουν στο συγκεκριμένο έργο, καθώς
και από την αξία που αποδίδουν στο έργο αυτό (Λεονταρή & Συγκολλίτου, 2008). Σε ένα
μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας οι προσδοκίες του μαθητή θεωρούνται ότι αποτελούν έναν
σημαντικό παράγοντα του κινήτρου για επίδοση (Βοσνιάδου, 2005˙ Κουτελέκος & Χαλιάσος,
2014· Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2012· Μπασέτας, 2010· Παπαδόπουλος, 1994, στο Μπασέτα,
2010). Επιπλέον, έχει μελετηθεί το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας στη
διαμόρφωση των κινήτρων των μαθητών (Κατσίλλης, 2005· Νιάρη & Μανούσου, 2013).
Οι προσδοκίες των μαθητών για την πιθανότητα επίτευξης ενός σκοπού και η αξία που
αποδίδουν σε αυτόν αποτελούν δύο εξίσου σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το
κίνητρο για εμπλοκή τους σε μαθησιακά έργα. Εάν ο ένας από τους δύο παράγοντες
μηδενιστεί, δεν θα υπάρξει παρώθηση (Τριλιανός, 2009). Δηλαδή, οι μαθητές μπορεί να έχουν
την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουν σε ένα έργο, αλλά εάν δεν βρίσκουν νόημα ή αξία σε
αυτό, τότε δεν θα επιλέξουν να εμπλακούν σε αυτό. Αλλά και σε περίπτωση που
ενδιαφέρονται και βρίσκουν νόημα σε μία δραστηριότητα, αλλά πιστεύουν ότι δεν είναι
πιθανή η επιτυχία τους, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να μην εμπλακούν σε αυτήν (Schunk
και συν., 2010). Η θεωρία προσδοκίας-αξίας των Eccles & Wigfield (1985) δίνει έμφαση στο
πώς συνδέονται οι πεποιθήσεις των μαθητών με τα εξής συστατικά στοιχεία αξίας του έργου:
1.

Συσχέτιση με περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές αξίες, στο αυτοσχήμα του ατόμου.

Για παράδειγμα, εάν μία σημαντική πτυχή της ταυτότητας ενός μαθητή είναι η αντίληψη ότι
είναι καλός χορευτής, η επιτυχία στον χορό είναι σημαντική.
2.

Απόλαυση που επιφέρει η ενασχόληση με το έργο.

3.

Αξία χρησιμότητας, δηλαδή τον βαθμό της αντιληπτής χρησιμότητας του έργου για

την εκπλήρωση των προσωπικών στόχων. Κατά πόσο το έργο στο οποίο καλείται να εμπλακεί
ο μαθητής συσχετίζεται με τους στόχους του.
4.

Πεποιθήσεις κόστους.
Από τα παραπάνω φαίνεται πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού έγκειται στο να μεταφέρει

μηνύματα για τη χρησιμότητα των έργων, να συσχετίζει πτυχές του μαθήματος με τη ζωή και
την εμπειρία των μαθητών, και να προσφέρει ευκαιρίες επιλογής και ελέγχου των
καταστάσεων στους μαθητές (Schunk και συν., 2010). Προηγούμενες έρευνες διερεύνησαν τη
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σπουδαιότητα των προσδοκιών των μαθητών για την επιτυχία και των αυτοαντιλήψεών τους
για επάρκεια, ως ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες προσπάθειας και επιμονής. Στα
συμπεράσματά τους συγκαταλέγεται το γεγονός ότι το ενδιαφέρον και οι αντιλήψεις των
μαθητών για την αξία ή τη χρησιμότητα αποτελούν ισχυρότερους παράγοντες προσπάθειας
και επιμονής (Wigfield, 1994). Τέλος, οι Wigfield και Tonks (2004) υποστηρίζουν ότι οι
προσδοκίες του ατόμου και η αξία που αποδίδει στα έργα επηρεάζονται από τις σχέσεις που
δημιουργεί ο μαθητής στο σχολείο. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι τόνισαν ιδιαίτερα τον ρόλο των
στάσεων,

πεποιθήσεων

και

συμπεριφορών

σημαντικών

άλλων,

με

τους

οποίους

αλληλεπιδρούν οι μαθητές στην ανάπτυξη των προσδοκιών και των αξιών τους (Martin &
Dowson, 2009). Οι Jones και Jones (1990) προσθέτουν και μία τρίτη μεταβλητή, το κλίμα ή
την ποιότητα των σχέσεων μέσα στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του χρόνου που οι
άνθρωποι προσπαθούν να πετύχουν κάτι. Η θεωρία προτείνει ότι ο βαθμός στον οποίο οι
μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά σε μια δραστηριότητα εξαρτάται από τρεις παράγοντες:
(α) Πόσο πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν το ίδιο καλά ή καλύτερα σε σχέση με
τους άλλους όμοιούς τους.
(β) Πόσο μεγάλη αξία έχει γι’ αυτούς η ενδεχόμενη επιτυχία. Η αξία που δίνεται στον στόχο
μπορεί να είναι η εσωτερική αξία, δηλαδή το απλό ενδιαφέρον ή η χαρά. Μπορεί να είναι η
αξία της επίτευξης, δηλαδή η καταξίωση μέσω της επιτυχίας. Μπορεί να είναι η αξία της
ωφέλειας, δηλαδή τα προσωπικά οφέλη που θα προκύψουν από την επιτυχία.
(γ) Πόσο βοηθά το περιβάλλον να επιτύχουν τους στόχους τους (Schunk και συν., 2010).
Οι μαθητές δεν παρακινούνται, αν δεν παρουσιάζονται και τα τρία συστατικά. Για να
παρωθηθούν φοβισμένοι και αποξενωμένοι μαθητές, η τάξη πρέπει να οργανώνεται
κατάλληλα, ώστε να υπάρχει ένα κλίμα που να προωθεί τη συνεργασία και την
αλληλεπίδραση. Έτσι, εξασφαλίζεται ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον. Όπου
χρησιμοποιούνται διδακτικές δραστηριότητες με μικρό ενδιαφέρον, εκεί δημιουργούνται
καταστάσεις που οι μαθητές απογοητεύονται, πετυχαίνουν χαμηλές επιδόσεις, και κυρίως
εκδηλώνουν ανεπιθύμητη συμπεριφορά (Good & Brophy, 1990).
Σε συνάφεια με τη θεωρία προσδοκίας-αξίας, στη θεωρία ροής λαμβάνεται υπόψη ότι
είναι αναγκαίο οι μαθητές να βιώνουν επιτυχίες μέσα από την προσαρμογή των διδακτικών
δραστηριοτήτων στις δυνατότητές τους. Ακόμη, και στις δύο θεωρίες, δεν δίνεται σημασία
στις πραγματικές δεξιότητες του ατόμου και τις αντικειμενικές προκλήσεις, απαιτήσεις ή
δυσκολίες μιας κατάστασης αλλά στην υποκειμενική εκτίμηση του ατόμου σχετικά με το
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ποιες είναι οι προκλήσεις της δραστηριότητας και οι δυνατότητές του (Csikszentmihalyi,
1975, 1990˙ Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993˙ Jackson & Csikszentmihalyi,
1999).

1.2.4.2. Κοινωνικο-γνωστική θεωρία
Η κοινωνικογνωστική θεωρία μελετά την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων στη
διαμόρφωση των κινήτρων, τοποθετώντάς τους στο επίκεντρο. Βασική θέση σε αυτή τη
θεωρία είναι ότι τα μαθησιακά κίνητρα αναδύονται από την αλληλεπίδραση και τη διάδραση
ανάμεσα στα άτομα μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον της αίθουσας και του σχολείου
(Bandura, 1986). Εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις, κανόνες,
δεξιότητες, πεποιθήσεις και συγκινήσεις μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με άλλους και
μέσω της παρατήρησης άλλων (Bandura, 1986). Ειδικότερα, κεντρική ιδέα αυτού του
μοντέλου είναι η θέση ότι η συμπεριφορά, δηλαδή οι ενέργειες και οι πράξεις του ανθρώπου,
δεν κατευθύνονται ούτε μόνο από τις εσωτερικές έμφυτες δυνατότητές του, ούτε
διαμορφώνονται αποκλειστικά αυτομάτως, ούτε ελέγχονται από τα εξωτερικά ερεθίσματα του
περιβάλλοντος αλλά και από τις ίδιες τις έκδηλες πράξεις του ατόμου. Σύμφωνα με τον
Bandura, δύο είναι οι βασικές πηγές παρώθησης: η πρόβλεψη του αποτελέσματος της
συμπεριφοράς, η οποία βασίζεται σε προηγούμενα γεγονότα, και η διαμόρφωση των σκοπών
(Τριλιανός, 2009). Οι άνθρωποι ενεργούν όχι βάσει των συνεπειών της συμπεριφοράς τους
αλλά βάσει των πεποιθήσεων, των αξιών, των στόχων και των σκέψεών τους.
Η θεωρία αυτή όπως και η θεωρία ροής προϋποθέτει αμοιβαιότητα ανάμεσα σε
προσωπικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το ίδιο υποστηρίζει και η θεωρία ροής.
Μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, τα παιδιά διαμορφώνουν στόχους, ενώ
λαμβάνουν επανατροφοδότηση, στοιχεία που θεωρούνται καθοριστικά για τη βίωση μιας
εμπειρίας ροής (Csikszentmihalyi, 1978˙ Csikszentmihalyi & Rathuinde, 1993, 1998).
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1.2.4.3. Θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας του Bandura
Σύμφωνα με τον Βandura τα κίνητρα είναι μια συμπεριφορά που κατευθύνεται σε έναν
στόχο. Η συμπεριφορά αυτή πηγάζει και συντηρείται από προσδοκίες του ατόμου για την
αποτελεσματικότητα

της

συμπεριφοράς

του

και

από

την

αίσθηση

της

αυτοαποτελεσματικότητάς του για την εφαρμογή των πράξεων (Bandura, 1986). Ο Bandura
(1986) υποστήριξε ότι η συμπεριφορά επηρεάζεται από έναν συνδυασμό περιβαλλοντικών
παραγόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως οι πεποιθήσεις των ατόμων σχετικά µε
τις πιθανές εκβάσεις της συμπεριφοράς και τις ικανότητές τους για να εκτελέσουν επαρκώς
µια συγκεκριμένη εργασία. Την αντίληψη αυτή αποκάλεσε «αυτοαποτελεσματικότητα» (selfefficacy) (Pajares, 1996˙ Schunk & Miller, 2002). Με τον όρο «αυτοαποτελεσματικότητα»
νοούνται οι υπολογισμοί των ανθρώπων σχετικά με την προσωπική τους αποτελεσματικότητα
να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο. Το θεωρητικό μοντέλο του Bandura (1997) στηρίζεται
στην έννοια της προσδοκίας, η οποία περιλαμβάνει δύο συστατικά στοιχεία:
1.

Προσδοκία ικανότητας (η προσδοκία του ατόμου ότι μπορεί να εκδηλώσει επιτυχώς τη

συμπεριφορά που απαιτείται για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων).
2.

Προσδοκία αποτελέσματος (η εκτίμηση ότι μία δεδομένη συμπεριφορά θα επιφέρει

συγκεκριμένα αποτελέσματα).
Έτσι, αν κάποιος αμφιβάλλει για τις ικανότητές του να επιτύχει κάτι, τότε έχει πολλές
πιθανότητες να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Όταν μάλιστα τα αποτελέσματα της όποιας
προσπάθειας δεν γίνονται γρήγορα αντιληπτά, τότε αυξάνεται αυτή η τάση. Όσο πιο χαμηλές
είναι οι προσδοκίες και ως προς την ικανότητα και ως προς το αποτέλεσμα, τόσο πιο εύκολα
το άτομο κυριαρχείται από απογοητεύσεις και ματαιώσεις, και κατά συνέπεια παραμένει
παθητικό. Ωστόσο, ενδέχεται τα άτομα με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα να μην εμπλακούν
σε ένα έργο, εάν θεωρήσουν ότι το γνωρίζουν αρκετά ή δεν έχει κάποιο νόημα για την
ανάπτυξή τους (Bandura, 1997). Οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας και οι προσδοκίες
αποτελέσματος σχετίζονται. Το επιθυμητό είναι να είναι και οι δύο υψηλές. Σε αυτή την
περίπτωση, τα άτομα έχουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά για την επίδοσή τους, επιδεικνύουν
υψηλό βαθμό προσπάθειας, επιμονή, και μεγάλη γνωστική δέσμευση στα ακαδημαϊκά έργα.
Οι μαθητές διαφέρουν ως προς την αρχική τους αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας
λόγω προηγούμενων εκπαιδευτικών εμπειριών, κοινωνικής υποστήριξης από τους
σημαντικούς άλλους, πρόσβασης σε παροχές και υλικά απαραίτητα για τη μάθηση (Schunk
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και συν., 2010). Σύμφωνα με τους Margolis και McCabe (2003) και τους Linnenbrink (2007)
και Pintrich (2003), η αυτοαποτελεσματικότητα δεν είναι ένα αμετάβλητο, παγκόσμιο
χαρακτηριστικό αλλά ένα τροποποιήσιμο σύνολο πεποιθήσεων, το οποίο είναι ευαίσθητο σε
περιβαλλοντικά

χαρακτηριστικά

της

σχολικής

τάξης.

Οι

πεποιθήσεις

αυτοαποτελεσματικότητας και οι προσδοκίες αποτελέσματος σχετίζονται. Το επιθυμητό είναι
να είναι και οι δύο υψηλές. Οι μαθητές με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα αλλά χαμηλές
προσδοκίες αποτελέσματος μπορεί να εγκαταλείπουν τις προσπάθειες, επειδή δεν
διαπιστώνουν κάποια συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που μαθαίνουν και στα αποτελέσματα.
Μαθητές με χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα και χαμηλές προσδοκίες μπορούν να δείξουν
απάθεια και να καταβάλλουν ελλιπείς προσπάθειες. Τέλος, οι μαθητές με χαμηλή
αυτοαποτελεσματικότητα αλλά υψηλές προσδοκίες αποτελέσματος έχουν την τάση να
αξιολογούν τον εαυτό τους αρνητικά και θεωρούν ότι εάν ήταν ικανοί να πραγματώσουν
κάποιο έργο, το περιβάλλον θα ανταποκρινόταν και θα τους αντάμειβε. Έρευνες δείχνουν πως
η υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών αυξάνει το κίνητρό τους και προάγει τη
μάθησή τους. Η αποτελεσματική μάθηση δεν απαιτεί η αποτελεσματικότητα να είναι
εξαιρετικά υψηλή, απλά να είναι αρκετά υψηλή ώστε να στηρίζει τη μαθητική εμπλοκή στις
παρούσες και τις μελλοντικές δραστηριότητες (Schunk και συν., 2010). Στις πηγές
διαμόρφωσης αυτοαποτελεσματικότητας περιλαμβάνονται:
1. Οι εμπειρίες: Τα κίνητρα και η αυτοαποτελεσματικότητα ενισχύονται όταν οι μαθητές
αντιλαμβάνονται ότι εκτελούν αποτελεσματικά ένα έργο ή γίνονται περισσότερο επαρκείς. Η
έλλειψη επιτυχίας ή η αργή πρόοδος δεν μειώνουν αναγκαστικά τα κίνητρα και την
αυτοαποτελεσματικότητα, όταν οι μαθητές πιστεύουν ότι μπορούν να αποδώσουν καλύτερα,
εάν προσαρμόσουν κατάλληλα τον τρόπο προσέγγισης του έργου (π.χ. καταβάλλοντας
περισσότερη προσπάθεια) (Schunk, 1995).
2. Τα πρότυπα: Η παρατήρηση της συμπεριφοράς των άλλων και των αποτελεσμάτων της
μπορεί να αποτελέσει κοινωνικό έναυσμα για τους παρατηρητές να δράσουν ανάλογα και να
επιδείξουν νέες συμπεριφορές. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συνέπειες των συμπεριφορών των
προτύπων, που πληροφορούν τους παρατηρητές για τις επιτυχημένες αλληλουχίες πράξεων
και τα πιθανά αποτελέσματα των συμπεριφορών τους. Επίσης, παρέχουν κίνητρα στους
παρατηρητές

να

συμπεριφερθούν

ανάλογα,

μέσω

των

επιδράσεών

τους

στην

αυτοαποτελεσματικότητα και στις προσδοκίες αποτελέσματος.
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3. Η κοινωνική πειθώ: H αποτελεσματικότητα του ατόμου αντλείται τόσο από την πειθώ του
ιδίου του εαυτού όσο και από την παρότρυνση των άλλων.
4. Η συναισθηματική κατάσταση: Η σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Στην κατηγορία
αυτή υπάγονται παράγοντες όπως τα φυσικά επιτεύγματα, η υγεία, η αντιμετώπιση του
άγχους.
Επομένως,

είναι

σημαντικό

για

τους

εκπαιδευτικούς

να

αξιολογούν

την

αυτοαποτελεσματικότητα και να προσφέρουν κινητοποιητικές δραστηριότητες με νόημα, οι
οποίες θα αυξήσουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών για τις ικανότητές τους (Cole, 2002).
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αυξήσουν την εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή
διαδικασία επιδιώκοντας την αύξηση της θετικής αντίληψης των μαθητών για την ικανότητά
τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί :
•

Με την έμφαση στη διατήρηση σαφών αντιλήψεων αυτοαποτελεσματικότητας.

•

Με την προσφορά ευκαιριών για επιτυχία, δηλαδή στόχων συγκεκριμένων,

βραχυπρόθεσμων, μέτριας δυσκολίας, με νόημα για τους ίδιους τους μαθητές (Margolis &
McCabe, 2003).
•

Με τη σύνδεση της επιτυχίας με την προσπάθεια (Margolis & McCabe, 2003).

•

Με τη θετική τους ανατροφοδότηση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να

αναφέρεται σε στόχους που επιτεύχθηκαν από τον μαθητή αλλά και σε στόχους που
απομένουν (Pintrich, 2003).
•

Με τον προσανατολισμό της αξιολόγησης προς τη βελτίωση του μαθητή και όχι στη

σύγκριση με τους συμμαθητές του (Bandura, 1997).
•

Με την ενίσχυση πεποιθήσεων ότι η ικανότητα και η επιτυχία αποτελούν μεταβλητές

ελεγχόμενες πτυχές της ανάπτυξης.
•

Με την προσαρμογή των διδακτικών δραστηριοτήτων στις δυνατότητες των μαθητών

έτσι ώστε να βιώνουν επιτυχίες (Bandura, 1997).
Η θεωρία ροής συγκλίνει με την θεωρία αυτοαποτελεσματικότητας του Bandura είναι το ότι ο
βαθμός κινητοποίησης και εμπλοκής του ατόμου σε ένα έργο εξαρτάται από τις πεποιθήσεις
του για την αποτελεσματικότητά του και τις εκβάσεις της συμπεριφοράς του. Σύμφωνα με
ερευνητικά δεδομένα, όταν οι άνθρωποι έχουν θετική αντίληψη για τις δυνατότητές τους να
επιτύχουν σε κάποιο έργο, βιώνουν πιο συχνά ροή (Kowal & Fortier, 1999).
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1.2.5. Θεωρίες στόχων
Οι στόχοι συνδέονται στενά με τα κίνητρα, και αυτό γίνεται φανερό μέσα από τον
ορισμό των κινήτρων ως παράγοντες και διαδικασίες που κινητοποιούν και οδηγούν την
ποσότητα, την ένταση και την ποιότητα της συμπεριφοράς που καθοδηγείται από στόχους
(Paulsen & Feldman, 1999). Οι στόχοι αποτελούν επιθυμητές καταστάσεις που ορίζει το
άτομο για τον εαυτό του και για την επίτευξη των οποίων είναι πρόθυμο να καταβάλλει
προσπάθεια (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2012). Οι θεωρίες στόχων βρίσκουν άμεση εφαρμογή
στο σχολικό περιβάλλον, καθώς αποτελεί σημαντικό ερώτημα ο λόγος για τον οποίο οι
μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, η συμπεριφορά που υιοθετούν, οι στόχοι
που θέτουν και κατά πόσο όλα τα ανωτέρω επηρεάζουν τη μαθησιακή τους επάρκεια. Οι
θεωρίες στόχων αναφέρονται στο γιατί και το πώς οι μαθητές προσπαθούν να επιτύχουν
διάφορους στόχους (Kaplan & Maehr, 2007). Περιλαμβάνουν τόσο ατομικά χαρακτηριστικά
των μαθητών, που διαμορφώνουν τα κίνητρα, αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες, που
συντελούν στη διαμόρφωση του προσανατολισμού των στόχων τους, όπως είναι οι πρακτικές
των εκπαιδευτικών στην τάξη. Το πόσο οι στόχοι ευνοούν τα κίνητρα εξαρτάται από τη
δέσμευση των μαθητών να επιτύχουν τους στόχους και από τις ιδιότητες των στόχων
(εγγύτητα,

εξειδίκευση,

δυσκολία).

Η

εγγύτητα

των

στόχων

προάγει

την

αυτοαποτελεσματικότητα και τα κίνητρα σε αντίθεση με τους μακρινούς στόχους. Η έρευνα
υποστηρίζει επίσης τα οφέλη εξειδικευμένων, σαφών και μέσης δυσκολίας στόχων, οι οποίοι
γίνονται αντιληπτοί ως προκλήσεις που μπορούν να προσεγγίσουν οι άνθρωποι (Locke &
Latham, 2002). Πρόσφατα δεδομένα έδειξαν ότι οι μαθητές κινητοποιούνται περισσότερο για
τη μαθησιακή διαδικασία, όταν οι στόχοι που σχετίζονται µε το σχολείο βρίσκονται σε
αρμονία µε τις δικές τους επιθυμίες, ανάγκες και προσδοκίες (Boekaerts, 2001). Στους
κοινωνικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση στόχων από το άτομο
εντάσσονται:
1) Οι ομαδικοί στόχοι: Οι ομάδες εργασίας στις σχολικές τάξεις μπορούν να ασκήσουν πίεση
στα μέλη να κατακτήσουν έναν υψηλό αλλά εφικτό στόχο. Με την υποστήριξη από τον
εκπαιδευτικό, τα μέλη θα εκδηλώσουν μεγαλύτερη προσωπική εμπλοκή στον στόχο.
2) Τα θετικά πρότυπα μίμησης μπορούν να επηρεάσουν και τη στοχοθεσία και την
αυτοαποτελεσματικότητα (Locke & Latham, 1990, 2002).
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1.2.5.1. Θεωρία προσανατολισμού των στόχων
Προσανατολισμοί στόχων είναι οι λόγοι για τους οποίους εμπλέκεται κανείς σε μια
συμπεριφορά επίτευξης (Pintrich, 2003). Δύο προσανατολισμοί που εμφανίζονται στις
θεωρίες προσανατολισμού των στόχων είναι οι στόχοι μάθησης και οι στόχοι επίδοσης (Elliot
& Dweck, 2005) ή στόχοι που αναφέρονται στο έργο και στόχοι που αναφέρονται στο εγώ
(Nicholls, 1984) ή στόχοι κατάκτησης και στόχοι επίδοσης (Ames, 1992). Στόχος
προσανατολισμένος προς την κατάκτηση ορίζεται η επικέντρωση στη μάθηση, η προσπάθεια
ολοκλήρωσης ενός απαιτητικού έργου και η προσπάθεια κατανόησης (Ames, 1992), δηλαδή ο
μαθητής εμπλέκεται σε μια δραστηριότητα με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητάς του
(Anderman & Midgley, 2002˙ Kaplan & Maehr, 2007). Μαθησιακά περιβάλλοντα
προσανατολισμένα στη μάθηση εκφράζουν ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να επιτύχουν, αρκεί
να καταβάλλουν προσπάθεια. Αντίθετα, ένας στόχος προσανατολισμένος στην επίδοση
επικεντρώνεται στην επίδειξη επάρκειας και στη σύγκριση της ατομικής ικανότητας με αυτής
των άλλων (Ames, 1992˙ Elliot, 2005˙ Pintrich, 2000). Στο αναθεωρημένο μοντέλο
τριχοτόμησης των στόχων επίτευξης, οι στόχοι επίδοσης διακρίθηκαν σε δύο συνιστώσες:
προσέγγισης-αποφυγής. Έτσι, προέκυψαν τρία είδη στόχων: 1) στόχοι μάθησης 2) στόχοι
επίδοσης-προσέγγισης 3) στόχοι επίδοσης-αποφυγής (Elliot & Harackiewicz, 1996). Οι
μαθητές μπορεί να έχουν κίνητρα να ξεπεράσουν τους άλλους και να επιδείξουν την
ανωτερότητά τους (στόχος προσέγγισης) ή μπορεί να έχουν κίνητρα να αποφύγουν την
αποτυχία, για να μην φανούν ανεπαρκείς (στόχος αποφυγής). Στην πρώτη περίπτωση (στόχοι
επίδοσης-προσέγγισης), οι μαθητές καταβάλλουν αυξημένη προσπάθεια, διακατέχονται από
άγχος κατά την αξιολόγηση και εμπλέκονται σε έργα στα οποία αναμένουν να επιδείξουν
υψηλή ικανότητα, έτσι ώστε να λάβουν δημόσια αναγνώριση. Η υιοθέτηση αυτών των
στόχων εκδηλώνεται πιο συχνά σε περιβάλλοντα ανταγωνισμού και κοινωνικής σύγκρισης,
όπου κυριαρχεί η ιδέα ότι το άτομο πρέπει να επιδεικνύει υψηλή ικανότητα και να έχει
καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με των άλλων (Νicholls, 1989). Στη δεύτερη περίπτωση
(στόχοι επίδοσης-αποφυγής), το άτομο αισθάνεται ανεπαρκές όταν βρεθεί σε ανταγωνιστικά
περιβάλλοντα, επιδιώκει να αποφύγει δυσμενείς κρίσεις για την επάρκειά του και καταβάλλει
προσπάθεια για την αποφυγή αρνητικών αποτελεσμάτων. Συνήθως, επιλέγει πολύ εύκολα ή
πολύ δύσκολα έργα, προκειμένου να προστατέψει την αυτοαξία του, δείχνει αδιαφορία και
αναβλητικότητα. Έτσι, υπονομεύονται τα εσωτερικά του κίνητρα, κυριαρχεί άγχος, η
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προσοχή διασπάται και έχει αρνητική στάση απέναντι στη μάθηση (Elliot, 1997). Οι
απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος διαμορφώνουν τις αυτοαντιλήψεις των μαθητών, οι
οποίες με τη σειρά τους διαμορφώνουν την υιοθέτηση διαφορετικών προσανατολισμών
στόχων (Ames, 1992). Για την προώθηση της κατεύθυνσης προς την κατάκτηση της μάθησης,
έχουν σημασία τρεις παράγοντες: η φύση και η δυσκολία των εργασιών, ο τρόπος
αξιολόγησης και η στάση του δάσκαλου. Όσον αφορά την ποιότητα των εργασιών που
αναθέτονται στους μαθητές, είναι απαραίτητο να έχουν ποικιλία, να είναι ανάλογες με τις
δυνατότητες των μαθητών, να προσφέρουν πρόκληση, να έχουν ουσιαστική σημασία για τους
ίδιους τους μαθητές, και θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους στόχους.
Σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης, δυστυχώς οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης
επικεντρώνονται στα αποτελέσματα των προσπαθειών, στην ορθότητά τους και στη μνήμη, με
αποτέλεσμα οι μαθητές να προσανατολίζονται προς την επίδοση και να προβαίνουν σε
συγκρίσεις των επιδόσεών τους με τους συμμαθητές τους. Τρίτον, η παροχή δυνατότητας
επιλογών και αυτονομίας αυξάνει τις πιθανότητες οι μαθητές να κατευθύνονται περισσότερο
προς τη μάθηση παρά προς την επίδοση (Ames, 1992). Οι στόχοι στους οποίους
προσανατολίζονται οι μαθητές εξαρτώνται επίσης από την επιρροή των σχέσεων με τους
εκπαιδευτικούς, τους συνομηλίκους και τους γονείς.
Πιο πρόσφατες εξελίξεις στις θεωρίες στόχων περιλαμβάνουν και τους κοινωνικούς
στόχους, οι οποίοι εστιάζουν στους κοινωνικούς λόγους επίτευξης, όπως είναι το σχετίζεσθαι
με τους άλλους, η επιδοκιμασία και η συμμόρφωση με τα πρότυπα/κανόνες/νόρμες των
ομάδων (Elliot, 1997, 1999˙ Middleton & Midgley, 1997). Παλαιότερες έρευνες (Maehr &
Nicholls, 1980), αλλά και πιο σύγχρονες (Hayashi, 1996), επιβεβαίωσαν και τη
σηµαντικότητα της κοινωνικής αποδοχής στην ερμηνεία της παρακίνησης για επίτευξη. Ο
στόχος της κοινωνικής αποδοχής προδιαθέτει το άτομο να προσπαθήσει, γιατί έτσι κερδίζει
την αποδοχή των άλλων. Ο στόχος αυτός δείχνει να σχετίζεται θετικά µε τους άλλους τρεις
προσανατολισμούς των στόχων και ιδίως µε την εσωτερική παρακίνηση (Μυλώσης, 2000).
Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν οφέλη για τα κίνητρα, όταν οι μαθητές αντιλαμβάνονται µια
ισχυρή δομή στόχων μάθησης στο σχολείο. Επίσης, αναφέρει τις πιθανές αρνητικές
επιπτώσεις από την έμφαση στους στόχους επίδοσης στο μαθησιακό περιβάλλον. Γι’ αυτό,
είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να προωθήσουν µια δομή στόχων μάθησης και όχι στόχων
επίδοσης στην τάξη. Η Ames (1992) υποστηρίζει ότι µια δομή στόχων μάθησης μπορεί να
δημιουργηθεί από την ανάθεση κατάλληλα προκλητικών δραστηριοτήτων στους μαθητές, την
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αξιολόγηση των μαθητών, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση και την ανάπτυξη κάθε μαθητή,
αποφεύγοντας την κοινωνική σύγκριση, και την παροχή περισσότερων ευκαιριών στους
μαθητές για επιλογή και αυτονομία.
Οι θεωρίες στόχων σχετίζονται με τη θεωρία ροής, καθώς και οι δύο προσεγγίσεις
θεωρούν απαραίτητη την προσφορά σαφών στόχων, που να βρίσκονται σε αρμονία με τις
επιθυμίες των μαθητών. Επίσης, και οι δύο κατευθύνσεις λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι
ομαδικοί στόχοι και οι σχέσεις των μαθητών με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς
αυξάνουν την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και ότι ο προσανατολισμός σε
στόχους κατάκτησης/μάθησης συμβάλλει στην ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών.
Επιπρόσθετα, οι θεωρίες στόχων υποστηρίζουν ότι τα κίνητρα αυξάνονται όταν το άτομο
καλείται να επιτελέσει έργα με σαφείς στόχους – οι σαφείς στόχοι αποτελούν σημαντική
προϋπόθεση βίωσης μιας εμπειρίας ροής. Επιπλέον, η σπουδαιότητα μιας δραστηριότητας για
ένα άτομο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στοχοθεσίας (Csikszentmihalyi, 2000˙ Ryan &
Deci, 2000). Ακόμη, όπως και στη θεωρία προσανατολισμού στόχων, είναι πιο πιθανό να
βιωθούν συναισθήματα ροής σε άτομα που είναι προσανατολισμένα στη μάθηση σε σχέση με
εκείνα που είναι προσανατολισμένα στην επίδοση ή το εγώ (Jackson & Roberts, 1992). Η
αυτόνομη στοχοθεσία αυξάνει επίσης την πιθανότητα βίωσης εμπειριών ροής (Schweinle,
Turner & Meyer, 2006).

1.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα στην εκπαίδευση
Σύμφωνα µε τον Keller (1987), η κινητοποίηση των μαθητών σχετίζεται µε το υλικό
διδασκαλίας, τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και τον τρόπο σχεδιασμού του μαθήματος.
Ο Keller ανέπτυξε µια θεωρία τεσσάρων παραγόντων (μοντέλο ARCS), οι οποίοι επηρεάζουν
τα κίνητρα. Ο πρώτος παράγοντας, η προσοχή, αποτελεί µια στρατηγική πρόκλησης και
διατήρησης του ενδιαφέροντος του μαθητή (Green & Sulbaran, 2006). Ο δεύτερος
παράγοντας, η συνάφεια, αφορά στο πόσο καλά η διδασκαλία ανταποκρίνεται στις ανάγκες
και τους στόχους του εκπαιδευόμενου (Keller & Suzuki, 2004). Η εμπιστοσύνη είναι ο τρίτος
παράγοντας και αναφέρεται στην στάση του μαθητή προς την επιτυχία ή την αποτυχία. Ο
τελευταίος παράγοντας του μοντέλου ARCS είναι η ικανοποίηση του μαθητή. Η ικανοποίηση
αναφέρεται στα θετικά συναισθήματα των μαθητών για τις μαθησιακές εμπειρίες (Keller,
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2008). Ομοίως, οι Rodgers και Withrow-Thorton (2005) υποστηρίζουν την άποψη ότι
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα σε ένα κατάλληλο επίπεδο, οι μαθητές πρέπει να
είναι ικανοποιημένοι µε τη μαθησιακή εμπειρία.

1.3.1. Ο ρόλος του ενδιαφέροντος στην εσωτερικά παρακινούμενη συμπεριφορά
Το «ενδιαφέρον» για ένα θέμα μπορεί να προωθήσει τα κίνητρα, ενεργοποιώντας το
άτομο. Ενδιαφέρον είναι η ηθελημένη εμπλοκή σε μια επιθυμητή δραστηριότητα (Schraw &
Lehman, 2001). Ο John Dewey (1913) υποστήριξε ότι το άτομο και το περιβάλλον
αλληλεπιδρούν για να διεγείρουν το ενδιαφέρον. Η έρευνα για το ενδιαφέρον ξεκίνησε κατά
τον 19ο αιώνα, μειώθηκε με την επικράτηση του συμπεριφορισμού, και εν συνεχεία των
γνωστικών θεωριών, αλλά τα τελευταία χρόνια επανήλθε στο προσκήνιο. Οι ερευνητές
διακρίνουν δύο τύπους ενδιαφέροντος: το προσωπικό και το καταστασιακό. Το προσωπικό
ενδιαφέρον είναι μια σταθερή προσωπική διάθεση απέναντι σε ένα θέμα ή κάποια
συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. ιδιαίτερη προτίμηση για τον αθλητισμό, τις φυσικές
επιστήμες, τη μουσική, τον χορό, τους υπολογιστές κ.λπ.) και είναι σχετικά σταθερό στο
πέρασμα του χρόνου. Το καταστασιακό ενδιαφέρον είναι η ψυχολογική κατάσταση του να
επενδύει κανείς την προσοχή του σε ένα θέμα ή μια δραστηριότητα. Διεγείρεται ανάλογα με
το κατά πόσον το περιβάλλον είναι ενδιαφέρον και μπορεί να μην περιλαμβάνει καθόλου το
προσωπικό ενδιαφέρον (Urdan & Turner, 2005), αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε προσωπικό
ενδιαφέρον (Hidi & Anderson, 1992).
Οι εκπαιδευτικοί δημιουργώντας καταστασιακό ενδιαφέρον σε όλους τους μαθητές
δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που θα προέκυπταν αν έπρεπε να αναγνωρίσουν
όλα τα προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών τους και να δομήσουν το μάθημα βάσει όλων
αυτών των ποικίλων προσωπικών ενδιαφερόντων (Hidi & Harackiewicz, 2000). Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία καταστασιακού ενδιαφέροντος στους
μαθητές τους χρησιμοποιώντας υλικό από πρωτότυπες πηγές εκτός του σχολικού βιβλίου και
ποικιλία

δραστηριοτήτων.

Επίσης,

στη

δημιουργία

καταστασιακού

ενδιαφέροντος

συμβάλλουν παράγοντες όπως ο ενθουσιασμός των ίδιων των εκπαιδευτικών με το
περιεχόμενο των διδασκόμενων θεμάτων ο οποίος μεταδίδεται στους μαθητές, η παροχή
εκπλήξεων και η σύνδεση της διδασκόμενης ύλης με την καθημερινή ζωή και τα προσωπικά
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ενδιαφέροντα των μαθητών (Slavin, 2007). Οι εκπαιδευτικοί, αντιλαμβάνονται πολλές φορές
λαθεμένα το ενδιαφέρον ή την αδιαφορία των μαθητών ως κάτι που υπάρχει έξω από την
επικοινωνία και την αλληλεπίδραση στην τάξη, ως «οντότητα», που εδράζεται κάπου στο
εσωτερικό του μαθητή και συνηθίζουν να προσδιορίζουν την ύπαρξη ή έλλειψη
ενδιαφέροντος ως στοιχείο της προσωπικότητας του μαθητή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελούν οι συνήθεις φράσεις των διδασκόντων, οι οποίες περιγράφουν τη μαθητική
αδιαφορία: «δεν προσπαθεί», «δεν ενδιαφέρεται», «είναι αδιάφορος/η», «δεν έχει ζήλο,
έφεση, κίνητρα», κ.ά. Σε περίπτωση, όμως, που αντιληφθούν εγκαίρως ότι η εν λόγω
αδιαφορία αποτελεί απλώς έναν τρόπο συμμετοχής στο διδακτικό έργο (αρνητική
συμμετοχή), τότε δύνανται να την αντιμετωπίσουν επιτυχώς, μετατρέποντάς την σε
κατάσταση εγρήγορσης (Schunk και συν., 2010). Προκειμένου οι μαθητές να μην
αδρανήσουν, αδιαφορήσουν και αισθανθούν ανία, είναι ωφέλιμο ο παιδαγωγός να
διαμορφώνει κάθε φορά με τέτοιον τρόπο τις σχολικές δραστηριότητες ώστε να
εναρμονίζονται και να ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα όλων. Επιδιώκοντας, δηλαδή, να
αφυπνίσει ή ακόμα και να καλλιεργήσει τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ο εκπαιδευτικός
οφείλει να τα συνδέει με τη μάθηση και το πρόγραμμα σπουδών (Γκότοβος, 1997). Ως
μεταβλητή κινήτρων, το ενδιαφέρον περιλαμβάνει παραμέτρους όπως την περιέργεια και την
προσοχή. Τόσο η περιέργεια όσο και η προσοχή ως κίνητρα μάθησης αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματικότητα της αγωγής (Slavin, 2007). Στην
περιοχή της εκπαίδευσης, η περιέργεια των μαθητών αποτελεί ισχυρό εσωτερικό κίνητρο. Ο
εσωτερικά παρωθούμενος από περιέργεια μαθητής αρέσκεται στο να μάθει και να γνωρίσει
κάτι που του έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και αποσκοπεί περισσότερο στην εσωτερική
ευχαρίστηση που θα νιώσει με την απόκτηση της γνώσης παρά με την απόκτηση ενδεχόμενης
εξωτερικής αμοιβής (Ζαβλανός, 2002). Η προσοχή αποτελεί προϋπόθεση δημιουργίας
μαθησιακών κινήτρων και συνδέεται με την περιέργεια. Όταν επιτυγχάνεται ένα υψηλό
επίπεδο περιέργειας, διατηρείται η προσοχή του μαθητή. Στην επιδίωξη αυτή συμβάλλουν η
συνάφεια του περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας με την αίσθηση του μαθητή ότι
αυτά είναι σημαντικά και πλήρη νοήματος, καθώς και η ποικιλία των διδακτικών τεχνικών
(Keller, 1987˙ Slavin, 2007).
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1.3.2. Ο ρόλος του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου στα μαθησιακά κίνητρα
Οι περισσότερες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για το θέμα των κινήτρων
περιγράφουν την παρώθηση ως ένα ατομικό φαινόμενο. Σταδιακά, όμως, το ενδιαφέρον
μετατοπίζεται στα περιβάλλοντα όπου εκτυλίσσεται η κινητοποίηση. Σύμφωνα με τους
Dornyei & Malderez (1999), ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη στην ψυχολογία κινήτρων είναι η
αυξανόμενη έμφαση περισσότερο στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο παρά στο άτομο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν κοινωνικές πτυχές και ευρύτερες πολιτισμικές πτυχές των
πλαισίων (π.χ. κοινωνικές αξίες, πολιτισμικές νόρμες) (Hickey, 1997). Ειδικότερα, οι
διαφορές που παρατηρούνται στα επίπεδα παρώθησης των μαθητών αποδίδονται περισσότερο
στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο παρά σε ατομικούς παράγοντες (Vygotsky, 1978).
Αρκετές μελέτες προσδιορίζουν την πηγή των κινήτρων στις αναδυόμενες αλληλεπιδράσεις,
τις οποίες θεωρούν υπεύθυνες για την ενδυνάμωση του μαθητή να αναζητήσει νέες
προκλήσεις μέσα σε ένα περιβάλλον «σκαλωσιάς» (Järvelä & Salovaara, 2004˙ McCaslin,
2004˙ McCaslin & Good, 1996˙ McCaslin & Hickey, 2001). Σύμφωνα με τους εν λόγω
μελετητές, οι μαθητές εσωτερικεύουν αυτή την υποστήριξη με έναν τρόπο που αυξάνει την
συμμετοχή τους σε σχολικές δραστηριότητες. Πιο αναλυτικά, οι θετικές διαπροσωπικές
σχέσεις που διαμορφώνουν τα παιδιά με τους σημαντικούς άλλους (συνομηλίκους και
εκπαιδευτικούς) οδηγούν σε υψηλά επίπεδα συναισθηματικής ευημερίας και έχουν συνδεθεί
με τα εσωτερικά κίνητρα, και συγκεκριμένα με την επιδίωξη μαθησιακών στόχων, με το
ενδιαφέρον τους για το σχολείο και με την αντιληπτή ακαδημαϊκή τους επάρκεια (Jacobson,
2000˙ Wentzel, 2005). Από την άλλη πλευρά, όταν οι σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων
χαρακτηρίζονται από συναισθηματική απόσταση, απόρριψη ή αντιπαραθέσεις, τα κίνητρα
φθίνουν. Τα παιδιά, δηλαδή, που συναντούν δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους
συνομηλίκους κινδυνεύουν να χάσουν το ενδιαφέρον τους και την περιέργειά τους για τα
διδασκόμενα αντικείμενα και να οδηγηθούν στην αποφυγή του σχολείου (Birch & Ladd,
1996). Επομένως, ένα μέσο ενίσχυσης των μαθησιακών κινήτρων των μαθητών είναι η
παροχή ενός συνεργατικού μαθησιακού πλαισίου (Hickey, 1997˙ Wentzel & Watkins, 2002).
Μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δίνεται η ευκαιρία για κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις των παιδιών με τους συνομηλίκους τους (Martin & Dowson, 2009). Η
κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς και η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες για την επίτευξη
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κοινών στόχων, μπορεί από μόνη της να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για μάθηση (Martin &
Dowson, 2009˙ Murray, Mitchell, Gale, Edwards & Zyngier, 2004˙ Saeed & Zyngier, 2012).
Ακόμη, στους παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα κίνητρα των μαθητών
εντάσσονται η αποδοχή, το αίσθημα του ανήκειν και οι θετικές σχέσεις με τους
εκπαιδευτικούς. H ανάγκη των παιδιών να αισθάνονται ότι γίνονται αποδεκτά και ότι
εντάσσονται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, όπως αυτό της σχολικής τάξης, αποτελεί έναν
σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τα επίπεδα δραστηριοποίησής τους στη μαθησιακή
διαδικασία (Furrer, Skinner & Pitzer, 2014˙ Skinner & Belmont, 1993˙ Wentzel, 1999˙
Wentzel & Watkins, 2002). Το αίσθημα του ανήκειν αντανακλά την επιθυμία του παιδιού να
είναι μέρος μιας ομάδας και τον βαθμό στον οποίο το παιδί αισθάνεται ότι καταβάλλει
επιτυχείς προσπάθειες έτσι ώστε να είναι μέλος στην ομάδα. Ο Osterman (2000) υποστήριξε
ότι τα παιδιά που βιώνουν ένα ισχυρό αίσθημα του ανήκειν στην τάξη τους επιδεικνύουν
επίσης μια θετική στάση απέναντι στο σχολείο και ενισχυμένα εσωτερικά κίνητρα. Οι
Wentzel και Watkins (2002) υπογραμμίζουν ακόμα περισσότερο την προσαρμοστική σημασία
του αισθήματος του ανήκειν, προτείνοντας ότι οι αντιλήψεις των μαθητών για τις σχέσεις τους
με τους συνομηλίκους είναι ίσως οι πιο ουσιαστικοί προγνωστικοί παράγοντες της
συναισθηματικής τους ευημερίας. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην εκπαιδευτική
διαδικασία που επηρεάζει τα κίνητρα των μαθητών στις μαθησιακές δραστηριότητες είναι η
σχέση που δημιουργούν με τον εκπαιδευτικό. Όταν υπάρχει θέρμη στην αλληλεπίδραση
εκπαιδευτικού-μαθητή, οι μαθητές παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριοποίηση και συμμετοχή
στη μαθησιακή διαδικασία (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004˙ Montalvo, Mansfield &
Miller, 2007˙ Saeed & Zyngier, 2012˙ Vygotsky, 1978) και αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση
(Klem & Connell, 2004). Σύμφωνα με τους παραπάνω, οι μαθησιακοί στόχοι δημιουργούνται
και εκπληρώνονται μέσα σε σχεσιακά πλαίσια (Vygotsky, 1978).
Πιο πρόσφατα, η θεωρία για τη ροή φάνηκε να είναι περισσότερο συμβατή με τη
θεώρηση του ατόμου ως ενός αυτορρυθμιζόμενου οργανισμού, που αλληλεπιδρά με το
περιβάλλον, μια θεώρηση που βρίσκεται στο επίκεντρο της ψυχολογίας (κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο) (Inghilleri, 1999).
Επομένως, γίνεται φανερό ότι η θεωρία για την εμπειρία ροής συνδυάζει στοιχεία
γνωστικών θεωριών, θεωριών στόχων, καθώς και άλλων θεωριών που έχουν διατυπωθεί για
τα εσωτερικά κίνητρα. Συγκεκριμένα, η θεωρία αυτή αποτελεί μια εκμοντερνισμένη εκδοχή
άλλων θεωριών εσωτερικών κινήτρων, που επιχειρεί να αποσαφηνίσει την υποκειμενική
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φαινομενολογία εσωτερικά κινητοποιητικών δραστηριοτήτων (Csikszentmihalyi, 1975, 2000).

68

1.4. Χαρακτηριστικά σχολικών δραστηριοτήτων που οδηγούν στη βίωση εμπειριών ροής
από τους μαθητές
Από τη μελέτη των θεωριών κινήτρων και της θεωρίας ροής που προηγήθηκε, προέκυψαν τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τις σχολικές δραστηριότητες έτσι ώστε να προκαλούν
στους μαθητές εμπειρίες ροής. Σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά, οι δραστηριότητες
πρέπει:
 Να έχουν σαφείς οδηγίες, μέσω των οποίων να διατυπώνονται τα κριτήρια και τα μέσα
για την επίτευξη των στόχων (Beveridge & Milner, 2006˙ Csikszentmihalyi, Rathunde
& Whalen, 1993˙ Shernoff & Anderson, 2014)
 Να σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Andersen, 2005˙ Shernoff, 2002˙
Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff, & Csikszentmihalyi, 2009˙ Turner, Meyer &
Cox, 1998)
 Να παρέχουν ευκαιρίες αυτενέργειας των παιδιών (Johnson, 2004˙ Schmidt, Shernoff,
& Csikszentmihalyi, 2007˙ Shernoff, Knauth & Makris, 2000)
 Να παρέχουν ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να ελέγχουν τις εξελίξεις (Chan & Ahern,
1999˙ Shernoff, Knauth & Makris, 2000)
 Να είναι προσαρμοσμένες στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών (Anderson, 2014˙
Shernoff, 2002˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Turner, Meyer & Cox, 1998).
 Να αποτελούν κατάλληλες προκλήσεις των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των
παιδιών (Beveridge & Milner, 2006˙ Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009˙ Turner,
Meyer & Cox, 1998˙ Whitson & Consoli, 2009)
 Να περιέχουν συχνά και τακτά δείγματα ανατροφοδότησης (Beveridge & Milner,
2006˙ Boyer & Lamoreaux, 1997, Csikszentmihalyi, 1997˙ Goslin, 2003˙ Shernoff,
2002˙ Whitson & Consoli, 2009)
 Να δομούνται ως αυτοτελικές-παιγνιώδεις δράσεις και να μην δημιουργούν
προσδοκίες εξωτερικών αμοιβών (Csikszentmihalyi, 1975˙

Csikszentmihalyi,

Rathunde & Whalen, 1993˙ Shernoff, 2010˙ Whalen & Csikszentmihalyi, 1991)
 Nα επικεντρώνονται στις διαδικασίες και όχι στα αποτελέσματα, ώστε να
αποδεσμεύουν τα παιδιά από περιοριστικές ανησυχίες του εγώ (Csikszentmihalyi,
Rathunde & Whalen, 1993˙ Farmer, 1999˙ Schmidt, 2010)
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 Να προσφέρουν τη δυνατότητα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Boyer & Lamoreaux,
1997˙ Johnson, 2004˙ Kahn, 2000˙ Peterson & Miller, 2004˙ Rathunde &
Csikszentmihalyi, 2005˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff, Csikszentmihalyi,
Schneider & Shernoff, 2003)
 Να ενισχύουν την αυτονομία των μαθητών μέσω της προσφοράς ευκαιριών επιλογής
στόχων (Andersen, 2005˙ Csikszentmihalyi, 2014˙ Fredricks, 2014˙ Johnson, 2004˙
Kahn, 2000˙ Mason, 2014˙ Rathunde & Csikszentmihalyi, 2005˙ Shernoff, 2010˙
Shernoff, Abdi, Anderson & Csikszentmihalyi, 2014˙ Shernoff & Anderson, 2014˙
Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 2003˙ Turner, Meyer & Cox,
1998, Whalen & Csikszentmihalyi, 1991)
 Να δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης των ταλέντων των μαθητών (Whalen &
Csikszentmihalyi, 1991)
 Να έχουν καλλιτεχνικό χαρακτήρα (Andersen, 2005˙ Schmidt, Shernoff, &
Csikszentmihalyi, 2007˙ Shernoff, Knauth & Markris, 2000)
 Να μην περιορίζονται από αυστηρά χρονικά πλαίσια (Hektner & Csikszentmihalyi,
1996).
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1.5. Ανακεφαλαίωση
Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής περιλαμβάνει την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας αναφορικά με τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τα μαθησιακά κίνητρα.
Αρχικά, περιγράφονται οι θεωρίες εσωτερικών κινήτρων, όπως είναι το επιστημολογικό
πλαίσιο της θεωρίας της «εμπειρίας ροής» (flow theory), η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο της
παρούσας διατριβής. Η θεωρία της ροής αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και πρακτικά χρήσιμη
θεωρία, που επικεντρώνεται στη δημιουργία θετικού ψυχολογικού κλίματος στη σχολική
τάξη, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τη μάθηση. Πρόκειται για μια θεωρία περισσότερο
εφαρμόσιμη στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Συνεπώς, θεωρήθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει
κατάλληλο υπόβαθρο για την παρούσα διατριβή. Ακολούθως παρουσιάζονται η ανθρωπιστική
θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Maslow, η θεωρία για το κίνητρο αποτελεσματικότητας, η
θεωρία του αυτοπροσδιορισμού και η θεωρία της γνωστικής αξιολόγησης. Ακόμη,
περιγράφονται οι συμπεριφορικές θεωρήσεις και αναλύονται οι γνωστικές θεωρίες, οι οποίες
περιλαμβάνουν τη θεωρία προσδοκίας-αξίας και την κοινωνικο-γνωστική θεωρία καθώς και
οι θεωρίες των στόχων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράθεση παραγόντων που
επηρεάζουν τα μαθησιακά κίνητρα, όπως είναι ο ρόλος του ενδιαφέροντος αλλά και ο ρόλος
του

κοινωνικο-πολιτισμικού

πλαισίου.

Τέλος,

παρουσιάζεται

ένας

κατάλογος

χαρακτηριστικών τα οποία πρέπει να διέπουν τις δραστηριότητες που εντάσσονται στις
διδακτικές διαδικασίες οποιουδήποτε διδασκόμενου θέματος, ώστε να οδηγούν σε
καταστάσεις ροής. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί ένα γνώμονα για τον σχεδιασμό της
παρέμβασης που υλοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας που περιγράφεται στο δεύτερο μέρος
της παρούσας διατριβής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
Eνιαιοποίηση των τεχνών (arts integration) στην εκπαίδευση
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2.1. Η αισθητική εμπειρία
Η έννοια «αισθητική εμπειρία» περιλαμβάνει σωματικές, νοητικές και κοινωνικοσυναισθηματικές διαδικασίες και προκαλείται από ένα ευρύ φάσμα ερεθισμάτων (οπτικών,
λογοτεχνικών, ακουστικών, κιναισθητικών) (Consoli, 2012). Πρόκειται για μια έννοια της
οποίας ο ορισμός έχει απασχολήσει φιλοσόφους, ανθρωπολόγους, ψυχολόγους και
παιδαγωγούς των τεχνών. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θεωρητικές θέσεις
αρκετών μελετητών, που επηρέασαν βαθύτατα τη θεώρηση της αισθητικής εμπειρίας
(ενδεικτικά: Βeardsley, 1982˙ Dewey, 1934˙ Efland, 2004˙ Eisner, 1969˙ Gardner, 1983˙
Goodman, 1984˙ Heidegger, 1938˙ Rosenblatt, 1938˙ Vygotsky, 1981).
Κατ’ αρχάς, κοινό τόπο μεταξύ των ερευνητών, που ασχολούνται με τις ιδέες του
Dewey, αποτελεί η ιδέα ότι η αισθητική εμπειρία είναι μια δυναμική, σύνθετη εμπειρία, κατά
την οποία το άτομο συμμετέχει ενεργά στην κατανόηση του περιβάλλοντος (Dewey, 1934˙
Wong, 2007, στο Uhrmacher, 2009). Ακόμη, η αισθητική εμπειρία θεωρείται μια
συναρπαστική και ζωτική εμπειρία (Aguirre, 2004 στο Uhrmacher, 2009) που περιλαμβάνει
εντάσεις (Uhrmacher, 2009). Ειδικότερα, κατά τη δεκαετία του 1930, το φιλοσοφικό και
παιδαγωγικό οικοδόμημα του John Dewey αποτέλεσε τη βάση για σημαντικές αναθεωρήσεις
στον τρόπο αντιμετώπισης των τεχνών. Ο Dewey (1934) ισχυρίστηκε ότι η αισθητική
εμπειρία είναι μια ζωντανή, σωματική και αισθητηριακή εμπειρία, την οποία μπορεί να βιώσει
κάποιος σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τον μελετητή (1934, 1980), τα
έργα τέχνης από τη μία διαποτίζονται με τη φαντασιακή διάσταση που τους προσδίδει ο
καλλιτέχνης, από την άλλη, για την κατανόησή τους και τη διείσδυση στην ουσία τους
χρειάζεται η ενεργοποίηση των διανοητικών και ψυχικών δυνάμεων του ατόμου-παρατηρητή.
Χρειάζεται δηλαδή το άτομο να εμπλακεί συνειδητά στη διεργασία ανίχνευσης των νοημάτων
που φέρνει στο προσκήνιο ένα αισθητικό ερέθισμα, και να δώσει τη δική του ερμηνεία.
Ταυτόχρονα, η συνάντηση παλιών και νέων αντιλήψεων, που αναδύονται μέσα από την
επαφή με την τέχνη «έχει σαν αποτέλεσμα την ανακατασκευή του παρελθόντος» (Dewey,
1934, σελ. 284) και έτσι ενισχύεται η ικανότητα κατανόησης του κόσμου με διαφορετικό
τρόπο (Dewey, 1980). Η θεωρία του Dewey δίνει έμφαση στη διαδικασία συνάντησης του
ψυχικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού του δημιουργού-καλλιτέχνη με τον ενεργό
παρατηρητή. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη μιας «Εμπειρίας», όπου η
διανοητική και η αισθητική λειτουργία συνεργάζονται, προσφέροντας μια αίσθηση
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πληρότητας στο άτομο (Dewey, 1980). Με σκοπό να περιγράψει την αισθητική εμπειρία, ο
Dewey (1934) την διαχώρισε από την εμπειρία, όπως συλλαμβάνεται μέσω των αισθήσεων
στην καθημερινή ζωή, και την ονόμασε «Εμπειρία», η οποία είναι μία εκ προθέσεως
κατάσταση που προκύπτει όταν το άτομο έρχεται σε επαφή με την τέχνη. Η κατάσταση αυτή
ενισχύει την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί την πραγματικότητα με έναν προσωπικό
τρόπο και χαρακτηρίζεται από αισθήματα πληρότητας, ενότητας και έντονης συγκίνησης.
O ρόλος των τεχνών, σύμφωνα με τον Dewey (1934), δεν έγκειται μόνο σε ευκαιρίες
φευγαλέων στιγμών χαλάρωσης ή ευχαρίστησης. Οι τέχνες αναπαριστούν και διαμορφώνουν
πραγματικούς ή φανταστικούς κόσμους, με σκοπό τη διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα
προς νέους τρόπους σκέψης. Βιώνοντας μια Εμπειρία, τα άτομα κατανοούν, βιώνουν,
εκτιμούν στοιχεία του κόσμου με έναν νέο τρόπο, με αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό της
σχέσης τους με τον κόσμο. Μάλιστα, ο Dewey (1934), λόγω της βαθιάς του πίστης στη
σημασία της επαφής με τις τέχνες, ισχυρίστηκε ότι «κάθε διανοητική δραστηριότητα, για να
είναι πλήρης, χρειάζεται να περιέχει την αισθητική εμπειρία. Αν η αισθητική εμπειρία
εξοστρακίζεται από τη διανοητική εμπειρία, η τελευταία δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη»
(σελ. 36). Έτσι, «για πρώτη φορά η αισθητική εμπειρία μελετήθηκε ως πεδίο συνάντησης του
συναισθήματος και της νόησης» (Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2007, σελ. 64). Από τη στιγμή
που προωθήθηκε η αντίληψη ότι η αισθητική πέρα από την εμπειρία των αισθήσεων και τη
στενή οριοθέτησή της ως οπτική απεικόνιση και ομορφιά περικλείει και άλλα
χαρακτηριστικά, όπως αντιληπτικά, γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία, σταμάτησε να
θεωρείται και να μελετάται μόνο στο πλαίσιο έργων τέχνης και αναφέρθηκε πλέον ως μία
ολόκληρη γνωστική και επικοινωνιακή διαδικασία. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ένταξη
και τη βίωση της αισθητικής σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα (Jennings, 2000). Ωστόσο,
λόγω του ότι ο Dewey προσπάθησε να διευρύνει την αισθητική σε κάθε ανθρώπινη εμπειρία,
δέχτηκε σφοδρή κριτική από εκείνους που ήθελαν να προβούν σε μια «λεπτή διάκριση»
ανάμεσα στην αισθητική και σε άλλα πνευματικά πεδία (Lim, 2004).
Για τον Vygotsky, σημαντικό ρόλο στην αισθητική εμπειρία κατέχουν το συναίσθημα, η
αντίληψη, η αισθητική απάντηση, η κάθαρση, η φαντασία και η δημιουργικότητα (Vygotsky,
1981). Βασική θέση του Vygotsky αποτέλεσε το ότι η αισθητική ανάπτυξη του ατόμου
θεωρείται περισσότερο μια κοινωνική και πολιτισμική διαδικασία παρά μια πλήρως φυσική ή
βιολογική ωρίμανση (Lim, 2004). Ειδικότερα, ο Vygotsky απέρριπτε την αισθησιοκρατία και
υποστήριζε ότι η αισθητική εμπειρία δεν αφορά απλώς την αισθητηριακή απόλαυση που
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προκαλείται από το ωραίο. Ακόμα και η απλούστερη μορφή της αισθητικής εμπειρίας
διαφέρει από τη συνήθη αντίδραση που προκαλείται από την αντίληψη μιας ευχάριστης
αίσθησης. Η αισθητηριακή αντίληψη είναι απαραίτητο στοιχείο μιας αισθητικής αντίδρασης
στην τέχνη· από αυτήν ξεκινά κάθε αισθητική εμπειρία, αλλά η εμπειρία αυτή δεν ανάγεται
στην αισθητηριακή αντίληψη ούτε τελειώνει σε αυτήν (Vygotsky, 1981, στο Πουρκός, 2009).
Στη διαδικασία της αισθητικής εμπειρίας εμπλέκονται επίσης η νοητική επεξεργασία και η
αισθητική αντίδραση, η οποία έχει ενεργητικό χαρακτήρα (Vygotsky, 1971). Κεντρικό
γεγονός της αισθητικής αντίδρασης είναι η κάθαρση. Πρόκειται για έναν πολύπλοκο
μετασχηματισμό των συναισθημάτων του ατόμου, όπου τα οδυνηρά ή δυσάρεστα
συναισθήματα εκτονώνονται και μετατρέπονται στα αντίθετά τους. Έτσι, το άτομο οδηγείται
σε συναισθηματική αποφόρτιση και επιτυγχάνει εσωτερική ισορροπία. Ωστόσο, η αισθητική
εμπειρία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εκτόνωση των συγκινήσεων, αλλά επιπλέον τις
προκαλεί. Τέλος, η αισθητική εμπειρία προκαλείται από την τέχνη και προϋποθέτει τη
δημιουργικότητα του ατόμου. Η τέχνη προσφέρει αισθητικές εμπειρίες μέσω της κάθαρσης,
αλλά επιπλέον πειθαρχεί τη συμπεριφορά του ατόμου και επεκτείνει τους ορίζοντές του
(Vygotsky, 1997).
Προς τα μέσα του 20ού αιώνα, οι φιλοσοφικές θέσεις του Heidegger (1938)
αποδείχτηκαν σημαντικές, επειδή προωθούσαν την άποψη ότι υπάρχουν πτυχές της γνώσης
που δεν είναι ανοιχτές στην επιστημονική ή λογική κατανόηση. Η τέχνη για τον Heidegger
καθιστά δυνατή την ανάδυση ενός κόσμου ο οποίος δεν υπόκειται στην τεχνοεπιστημονική
ορθολογικότητα, την οποία μάλιστα ο φιλόσοφος αναγνώρισε ως κατεξοχήν απειλή για τον
σύγχρονο κόσμο. Θεώρησε την τέχνη ως αναπλαστική δύναμη και ταυτόχρονα ως
αναπλαστικό μέσο. Λόγω του θεμελιώδους οντολογικού χαρακτήρα της, η τέχνη απευθύνεται
σε όλους τους τρόπους κατάκτησης της γνώσης, επιτρέπει την ανάδυση της αλήθειας
(Τζαβάρας, 2006) και οδηγεί το άτομο στη σύλληψη της ζωής στην υψηλότερη
πολυπλοκότητά της (Eisner στον Pike, 2004).
Στις αρχές του 1960, οπότε έγινε η στροφή από τον συμπεριφορισμό στον γνωστικισμό,
άλλαξε και ο τρόπος κατανόησης των τεχνών (Efland, 2004) και της έννοιας της αισθητικής
εμπειρίας. Πριν από αυτό το χρονικό σημείο, ο συμπεριφορισμός και η θετικιστική φιλοσοφία
διέκριναν τον νου σε γνωστικό και συναισθηματικό, δύο κατηγορίες αντίθετες μεταξύ τους
(Bloom, 1956). Μεταφράζοντας αυτή την αντίληψη, τα μαθηματικά, η γλώσσα και οι
επιστήμες αποτελούσαν γνωστικά πεδία, ενώ η τέχνη ανήκε σε μια συναισθηματική
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κατηγορία. Με την κυριαρχία του συμπεριφορισμού, έννοιες όπως η φαντασία εκτοπίστηκαν
στη μεταφυσική φιλοσοφία, έξω από τα όρια της επιστήμης. Έτσι, η ύπαρξη της τέχνης
θεωρήθηκε επιζήμια για την απόκτηση ορθολογικών δυνάμεων της σκέψης (Smith, 2004).
Ωστόσο, ο γνωστικισμός άλλαξε την πρόσληψη του όρου «νόηση» και συμπεριέλαβε στο
περιεχόμενό του διαδικασίες μη παρατηρήσιμων μορφών σκέψης (Parsons, 1998). Για τον
Efland (2002), τα έργα τέχνης δεν αφορούν απλώς απεικονίσεις ή αναπαραστάσεις που
κεντρίζουν το ενδιαφέρον του ατόμου, αλλά σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν τον
ατομικό και κοινωνικό εαυτό, όπως είναι η ηθική, η ανάγκη του ανήκειν, η δικαιοσύνη κ.ά. Η
ενασχόληση με τις διάφορες μορφές τέχνης συνεπάγεται καταβολή πνευματικών προσπαθειών
από το άτομο και συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξή του, καθώς προωθεί τέσσερις
γνωστικές λειτουργίες: τη γνωστική ευελιξία, την ενοποίηση της γνώσης, τη φαντασιακή
σκέψη και την αντίληψη της αισθητικής αξίας της τέχνης. Η θεωρία και η εφαρμογή της
διδασκαλίας των εικαστικών τεχνών δέχτηκε τις συνέπειες αυτής της αλλαγής περί το 1970.
Καταλυτική ήταν η συμμετοχή του Εisner (1969) σε αυτή την εξέλιξη. Ο Eisner (1969)
υποστήριξε ότι οι τέχνες προσδιορίζονται ως υψηλών απαιτήσεων γνωστικές λειτουργίες και
επιτρέπουν την αναπαράσταση ιδεών. Άρχισε να διακρίνει διαφορές μεταξύ των τομέων της
γνώσης σε εκείνους που μπορούν να αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτικούς στόχους (όπου οι
απαντήσεις είναι γνωστές εκ των προτέρων) και σε εκείνους που ονόμασε «εκφραστικούς»,
αυτούς που αφορούν μία ανακάλυψη κατά την οποία ούτε ο δάσκαλος ούτε ο μαθητής
γνωρίζουν το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα εκ των προτέρων. Πιο πρόσφατα, ο Eisner
υποστήριξε ότι η καλλιέργεια διαφορετικών μορφών αναπαράστασης είναι αρετή, δεδομένου
ότι ορισμένες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας εκφράζονται καλύτερα μέσα από ορισμένες
μορφές αναπαράστασης σε σχέση με τις άλλες (Eisner, 1994, 1998, 2001). Η επινόηση
διάφορων μορφών αναπαράστασης έχει προκύψει επειδή οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να
εκφράσουν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται τον κόσμο (Eisner,
1982, 2001). Η πολυμορφία των μορφών αναπαράστασης προσφέρει τη δυνατότητα στο
άτομο να επεκτείνει την αντίληψή του και να την επικοινωνήσει πληρέστερα με τους άλλους
(Efland, 2004˙ Eisner, 1982). Με άλλα λόγια, οι διάφορες μορφές αναπαράστασης αποτελούν
τα οχήματα μέσω των οποίων οι αντιλήψεις που είναι οπτικές, ακουστικές, κιναισθητικές,
οσφρητικές, απτικές, γευστικές γίνονται αντικείμενο βαθιάς επεξεργασίας και αποκτούν
δημόσια μορφή ως λέξεις, εικόνες, μουσική, χορός κ.λπ. Από αυτή τη διαδικασία, το άτομο
αποκτά αυτό που ο συγγραφέας θεωρεί «αισθητική κατανόηση του κόσμου» (“aesthetic
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understanding”). Επιπλέον, ο Eisner τόνισε τη σημασία της αισθητικής εμπειρίας στην
ανάπτυξη της φαντασίας, η οποία απελευθερώνει τη σκέψη από την κυριολεξία (Eisner,
2002). Ο ισχυρισμός του Eisner, ότι η επιλογή μιας μορφής αναπαράστασης είναι μία επιλογή
του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος γίνεται αντιληπτός, απηχεί την οπτική του Goodman
(1984), ότι κάθε καλλιτεχνικό μέσο είναι ένα συμβολικό σύστημα από μόνο του, ανάλογο με
μια φυσική γλώσσα. Κάθε συμβολικό σύστημα προσδίδει διαφορετικούς τρόπους κατασκευής
του κόσμου. Η ερμηνεία των συμβόλων απαιτεί ευαισθησία σε ερεθίσματα, αναλυτική,
ερευνητική, διακριτική ικανότητα, συνδυαστική σκέψη και φαντασία. Αυτή η ιδέα ανέδειξε
τον δυναμικό χαρακτήρα της αισθητικής εμπειρίας και συνέβαλε στην αναγνώριση ότι οι
τέχνες αποτελούν γνωστικές περιοχές και καθεμιά από αυτές λειτουργεί με ξεχωριστά
συμβολικά συστήματα. Ο Goodman (1984) επεσήμανε ότι η εκτίμηση ενός έργου τέχνης από
το άτομο, ώστε να το εντάξει στο σύνολο των εμπειριών του για τον κόσμο, συνεπάγεται
διακρίσεις και συσχετισμούς. Την άποψη αυτή εξελίσσει ο Markovic, διατυπώνοντας ότι με
την αισθητική διάσταση των πραγμάτων, το άτομο πραγματοποιεί συγκρίσεις, αφαιρέσεις,
κατηγοριοποιήσεις, αξιολογήσεις, αναλύσεις, συνθέσεις και συναγωγές συμπερασμάτων
(Markovic, 2011). Νευροαπεικονιστικές μελέτες (Cupchik, Vartanian, Crawley & Mikulis,
2009) επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη, καταδεικνύοντας ότι επέρχεται ξεχωριστή
ενεργοποίηση περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού ανάλογα με το αν είναι πραγματιστικός ή
αισθητικός ο προσανατολισμός των παρατηρητών εικαστικών έργων.
Η άποψη ότι η αισθητική εµπειρία είναι σηµαντική για τη γνωστική και
συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου τεκμηριώθηκε επίσης από θεωρητικές προσεγγίσεις
και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα πεδία της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής.
Θεμελιώδης στον τομέα αυτό ήταν η συνεισφορά του Howard Gardner (1983, 1990), ο οποίος
διατύπωσε τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Η θεωρία αυτή βασίζεται σε ένα ευρύ
φάσμα επιστημονικών ερευνών (ψυχολογικών, ανθρωπολογικών, βιολογικών). Στην
προσπάθειά του να εξακριβώσει τη βέλτιστη ταξινόμηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, ο
Gardner συνέδεσε τις γνώσεις του περί εγκεφάλου με τη γνωστική ανάπτυξη (Gardner, 2003)
και υποστήριξε ότι η ανάπτυξη υποστηρίζεται και εκδηλώνεται με ποικίλες αντιληπτικές
δεξιότητες, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα αυτές που προκύπτουν από τη δημιουργία και την
πρόσληψη έργων τέχνης. Σύμφωνα με τη θεωρία του, δεν υπάρχει μία ενιαία νοημοσύνη, η
οποία
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εργαλεία.

Στην

πραγματικότητα, ο άνθρωπος διαθέτει πολλαπλά είδη νοηµοσύνης (γλωσσική νοημοσύνη,
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λογικοµαθηµατική νοημοσύνη, μουσική νοημοσύνη, νοημοσύνη του χώρου, ενδοπροσωπική
νοημοσύνη, διαπροσωπική νοημοσύνη, φυσιογνωστική νοημοσύνη, σωµατική - κιναισθητική
νοημοσύνη και υπαρξιακή νοημοσύνη), που εδράζουν σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου.
Σε κάθε είδος νοηµοσύνης αντιστοιχεί ένα διαφορετικό συµβολικό σύστηµα, δηλαδή ένα
σύστηµα αναπαραστάσεων και νοηµατοδοτήσεων των διάφορων εννοιών, ιδεών, γεγονότων.
Όλα τα είδη νοημοσύνης είναι εξίσου σημαντικά, όχι όμως και το ίδιο αναπτυγμένα σε κάθε
άτομο (Gardner, 2003). Για να επιτευχθεί η πολύπλευρη ενδυνάµωση της νοηµοσύνης,
χρειάζεται µία περισσότερο διευρυµένη χρήση συµβόλων. Η αισθητική εµπειρία εξυπηρετεί
πλήρως αυτόν τον σκοπό, γιατί προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας πλήθους συµβόλων
µέσω των οποίων γίνεται δυνατή η έκφραση πολυτροπικών νοηµάτων, η σκιαγράφηση
συναισθηµατικών καταστάσεων, η χρήση µεταφορών και γενικά η έκφραση διάφορων όψεων
της πραγματικότητας, που βοηθούν το άτομο να συνειδητοποιεί ό,τι δεν µπορεί να γίνεται
εύκολα κατανοητό µέσω των ορθολογικών επιχειρηµάτων. Την ίδια κατεύθυνση σκέψης
ακολούθησαν παράλληλα µε τον Gardner οι Eisner (1976, 1997), Broudy (1987), Anderson
(1988,1993), Perkins (1994), Olson (2000), κ.ά. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν αρκετά
προγράµµατα µε µεγάλο εύρος, στον χώρο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, με στόχο να αναδείξουν τον σηµαντικό ρόλο της τέχνης στην εκπαίδευση.
Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται το Project Zero (Harvard Graduate School of Education, από
το 1967), το REAP (Rewing Education and Arts Project/USA, 2000), το CEMREL (Central
Midwestern Regional Educational Laboratory, 1977), το DBAE (Discipline-Based Art
Education, 1985), το Creative Community Building through Cross – Sector Collaboration
(Center for the Creative Communities, UK, 2004), κ.ά.
Λαμβάνοντας υπόψη όσα προηγήθηκαν, γίνεται φανερό ότι η αισθητική εμπειρία
συνδέεται όχι μόνον με τη συναισθηματική αλλά και με τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου. Η
διανόηση τροφοδοτεί την αισθητική εμπειρία και η αισθητική εμπειρία τη διανόηση.
Μάλιστα, κατά την αισθητική εμπειρία, τα συναισθήματα και οι γνωστικές διαδικασίες
αποτελούν ένα αδιαίρετο όλο (Langer, 1954˙ Winner, 1982).
Μία θεωρία που βασίστηκε σε αυτό το πνεύμα είναι η συναλλακτική θεωρία της Louise
Rosenblatt (1938, 1968, 1986), η οποία αναδεικνύει τη μέγιστη γνωστική σημασία της
αισθητικής εμπειρίας. Η θεωρία αυτή ανήκει στo φιλοσοφικό ρεύμα του αισθητικού
ρεαλισμού, με κύριο εκπρόσωπο τον Eli Siegel (Siegel, 1981). Στη θεωρία αυτή τονίζεται ο
ουσιώδης ρόλος της αισθητικής εμπειρίας κατά την επαφή του ατόμου με τη Γλώσσα. Ένα
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λογοτεχνικό κείμενο γίνεται αντιληπτό ως μία πηγή πιθανών εμπειριών. Στο επίκεντρο της
συναλλακτικής θεωρίας κυριαρχεί η άποψη ότι η εμπειρία ενός ατόμου με τον λόγο, και
συγκεκριμένα η ανάγνωση ενός κειμένου, μπορεί να είναι είτε «φυγόκεντρη» (efferent
reading από το λατινικό effere, που σημαίνει διεκπεραιώνω) ή αντίθετα «αισθητική»
(aesthetic reading). Με τον όρο «φυγόκεντρη» ορίζεται η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία
o αναγνώστης δεν προσανατολίζεται προς τα ενδιαφέροντά του σχετικά με το ανάγνωσμα
(π.χ. συνειρμούς και συναισθήματα που δημιουργεί το σύνολο του κειμένου). Είναι
περισσότερο επικεντρωμένος στους στόχους που αφορούν συγκεκριμένα γλωσσολογικά και
γραμματικά στοιχεία του κειμένου ή συγκεκριμένες πληροφορίες που το κείμενο μεταφέρει.
Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της αισθητικής ανάγνωσης, ο αναγνώστης ανταποκρίνεται με
αισθητικό τρόπο και κατασκευάζει νοήματα με αφορμή το κείμενο, ενώ αναπτύσσει μια
ενεργή συναλλακτική σχέση με το κείμενο, που του παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας
προσωπικών ανταποκρίσεων. Με τον όρο «συναλλαγή» υπονοείται ότι το «εγώ» του
αναγνώστη και το κείμενο είναι ευέλικτα τόσο ώστε να δομήσουν μία σχέση ιδιαίτερου
χαρακτήρα. Στη συνάντησή του με το κείμενο, ο αναγνώστης έχει ενεργό ρόλο. Η ολική του
ύπαρξη συμμετέχει στη διαδικασία, δημιουργώντας ολιστικές (γνωστικές, συναισθηματικές,
σωματικές) εμπειρίες. Σε συμφωνία με τη θέση του Dewey, ότι οι πολλαπλές δυνατότητες
δημιουργούν

δεκτικότητα
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καλλιέργεια

διαφορετικών

νοηματοδοτήσεων

μιας

κατάστασης, η Rosenblatt επισημαίνει: «Το ιδιαίτερο νόημα, και μάλιστα οι υποδόριες
συσχετίσεις που οι λέξεις και εικόνες φέρουν για τον κάθε αναγνώστη, θα καθορίσουν ευρέως
τι θα επικοινωνήσει το κείμενο σε αυτόν. Ο αναγνώστης μεταφέρει στο κείμενο
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, μνήμες από παρελθοντικά γεγονότα, παρούσες ανάγκες
και προβληματισμούς, μια συγκεκριμένη διάθεση της στιγμής, και μια συγκεκριμένη φυσική
κατάσταση. Αυτά και άλλα χαρακτηριστικά σε έναν αέναο και κάθε φορά μοναδικό
συνδυασμό καθορίζουν την ανταπόκρισή του στην παράδοξη συνεισφορά του κειμένου»
(Rosenblatt, 1938, σελ. 30). Το ιδιαίτερο νόημα που έχουν οι λέξεις και οι εικόνες για τον
αναγνώστη καθορίζουν τι επικοινωνεί το έργο σε αυτόν. Σε αυτή τη βάση δημιουργούνται
αισθητικές εμπειρίες στις οποίες συμμετέχουν το σώμα, το συναίσθημα και η νόηση (Connell,
2000). Η συναλλακτική σχέση ανάμεσα στον αναγνώστη και το κείμενο, σύμφωνα με τη
Rosenblatt (1986), βασίζονται σε μια διαδικασία ανακάλυψης. Επίσης, η σύνθεση αισθητικών
εμπειριών περιλαμβάνει διαδικασίες όπως α) την εμβύθιση σε συναισθήματα και πεποιθήσεις
του ατόμου β) την σύνδεση με συναισθηματικές διαθέσεις και γ) τη διέγερση της φαντασίας.
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Μέσω της ανάγνωσης κειμένων, τα άτομα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις εμπειρίες
άλλων ατόμων και να αναπτύσσουν επίγνωση πιθανών εναλλακτικών προσεγγίσεων, που
μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια απελευθερωτική δύναμη της σκέψης τους (Rosenblatt,
1986, σελ. 192-193). Για τη βίωση αυτής της εμπειρίας, βασική προϋπόθεση είναι το άτομο
να αντιλαμβάνεται απροσδιόριστα τμήματα και να συμπληρώνει με προσωπικό τρόπο κενά
στο κείμενο. Τα κενά αυτά παρωθούν τον αναγνώστη να δράσει δημιουργικά, να ερμηνεύσει
τα νοήματα και να εισάγει το δικό του όραμα. Ως εκ τούτου, τα έργα τέχνης που είναι
απροσδιόριστα προκαλούν ενεργητική εμπλοκή (Iser, στον Pike, 2004). Ερευνητικά δεδομένα
εξέλιξαν μέχρι σήμερα τη συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt (Applebee, Langer, Nystrand
& Gamoran, 2003˙ Cox, 1992˙ Fall, Webb & Chudowsky, 2000˙ Larson, 2009˙ Leu, Kinzer,
Coiro & Cammack, 2004˙ Many & Wiseman, 1992). Σύμφωνα με τους Μany, Gerla,
Wiseman & Ellis (1995), ιδανική προσέγγιση ενός κειμένου είναι αυτή που συνδυάζει τους
δύο τρόπους: τον φυγόκεντρο και τον αισθητικό.
Αλλά και από την πλευρά της Γνωστικής Ψυχολογίας, οι Edwards και Mercer (1987),
στη θεωρία τους για την αισθητική συνάντηση αναγνώστη-ποιήματος ισχυρίζονται ότι οι
αναγνώστες χρειάζεται να συσχετίζουν τα διδασκόμενα στοιχεία με τις πράξεις και τις
εμπειρίες τους. Οι Leder, Belke, Oeberst & Augustin (2004) περιγράφουν την αισθητική
εμπειρία σε πέντε στάδια επεξεργασίας πληροφοριών, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σε
μια αλληλουχία. Κατά το πρώτο στάδιο, η αντίληψη εστιάζεται στην πολυπλοκότητα και τη
συμμετρία του ερεθίσματος. Κατά το δεύτερο στάδιο, οι αντιληπτικές πληροφορίες
συνδέονται με παρελθούσες εμπειρίες. Οι άνθρωποι συγκρίνουν αυτό που βλέπουν με αυτό
που γνωρίζουν. Στο τρίτο στάδιο γίνονται ταξινομήσεις των πληροφοριών. Το προτελευταίο
στάδιο αναφέρεται ως «γνωστική εξειδίκευση» (mastering), που αφορά τη στιγμή κατά την
οποία προσδίδονται στο αισθητικό ερέθισμα η ερμηνεία ή το νόημα. Στο πέμπτο στάδιο, η
ερμηνεία που δόθηκε στο προηγούμενο στάδιο αξιολογείται αφενός ως αισθητική κρίση
(εκτίμηση της ομορφιάς του αισθητικού ερεθίσματος) και αφετέρου ως αισθητική συγκίνηση
(πχ. αίσθημα ευχαρίστησης).
Στην Αμερική, ο Βeardsley (1982) αναφέρθηκε στην εσωτερική αξία της τέχνης και
στις επιπτώσεις βίωσης αισθητικών εμπειριών από το άτομο, όπως είναι η βελτίωση της
αντίληψης, της ευαισθησίας, της πνευματικής του υγείας και της φαντασίας του. Σε μια
δημοκρατική κοινωνία, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να προσφέρεται σε όλα τα άτομα
πρόσβαση σε πολιτισμικά δεδομένα και στην αισθητική αξία. Ο Kaehlin (1989) υποστήριξε
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ότι η αισθητική εμπειρία συμβάλλει σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ η Eaton Marcia (1989)
ανέφερε ότι η βίωση αισθητικών εμπειριών παρέχει ευχαρίστηση και έμπνευση στα
ανθρώπινα όντα. Άλλωστε, τα έργα τέχνης αποτελούν δημόσια αγαθά (Beardsley, 1982), ενώ
έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν διάφορους τύπους συναισθημάτων με νόημα (Langer
στο Smith, 2004)
Συνοψίζοντας τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, ο όρος «αισθητική εμπειρία» αναφέρεται
σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από την καθημερινή
εμπειρία, περιλαμβάνει αισθητηριακά, συναισθηματικά και γνωστικά στοιχεία, και ορίζει το
συνολικό αποτέλεσμα που αντιλαμβάνεται ο αποδέκτης κατά την αλληλεπίδρασή του με ένα
αισθητικό ερέθισμα (Jennings 2000˙ Markovic, 2011). Η αισθητική εμπειρία περικλείει κι
άλλα χαρακτηριστικά πέρα από την εμπειρία των αισθήσεων, ως εκ τούτου δε μελετάται μόνο
στα πλαίσια έργων τέχνης. Όταν το άτομο βιώνει μια αισθητική εμπειρία, επεξεργάζεται
σφαιρικά και συνθέτει πρωτότυπα τα γνωστικά του δεδομένα (Σταματοπούλου, 1998˙
Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007). Η βίωση της αισθητικής εμπειρίας αποτελεί ευκαιρία για
την απελευθέρωση της φαντασίας, μέσω της οποίας το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με μια
απρόβλεπτη οπτική σε ό,τι έχει κατανοήσει προηγουμένως. Μάλιστα, καλείται να
τοποθετήσει αυτή τη γνώση σε ένα προηγουμένως ανεξερεύνητο δίκτυο γνωστικών και
συναισθηματικών συνδέσεων (Greene, 2001). Η αισθητική εμπειρία βοηθά το άτομο να
επεκτείνει τις γνώσεις του και την κατανόησή του πέρα από το εδώ και τώρα, πέρα από αυτό
που σκιαγραφείται από το αισθητικό ερέθισμα και το άμεσο περιβάλλον του. Δεν πρέπει να
παραλειφθεί το γεγονός ότι η αισθητική εμπειρία παρέχει το θεμέλιο για συμβολισμό και
έκφραση, συνδέεται με βασικές πτυχές της επικοινωνιακής συμπεριφοράς του ατόμου
(Johnson, 2007) και συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση της αίσθησης του εαυτού ως ένα
ενεργό και εμπλεκόμενο μαθητευόμενο (Johnson, 2007) που κατασκευάζει νέα γνώση
(Lachapelle, Murray & Neim, 2003).
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2.2. Η τέχνη στην εκπαίδευση
Η αναγνώριση ότι οι τέχνες αποτελούν κατεξοχήν πεδία βίωσης αισθητικών
εμπειριών, κάνει φανερή την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσής τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Ένα βασικό συμπέρασμα των μελετητών είναι ότι η εκπαίδευση που αποσκοπεί
στην ενδυνάμωση της πνευματικής ζωής του μαθητή, της πολιτισμικής του συνείδησης και
της αισθητικής του ευαισθησίας οφείλει να προσφέρει ευκαιρίες για πολλαπλούς τρόπους
αντίληψης και κατανόησης του κόσμου μέσω αισθητικών εμπειριών (Eisner, 2002).
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ιδέες αρκετών μελετητών, που επηρέασαν βαθύτατα την
εξέλιξη των παιδαγωγικών επιστημών, των τεχνών και της αισθητικής αγωγής. Σημαντικές
προσωπικότητες που έδρασαν στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν ο
Dewey, ο Steiner και ο Vygotsky, οι θεωρητικές θέσεις των οποίων είχαν σημαντικό
αντίκτυπο τόσο στη θεωρία και πρακτική της εκπαίδευσης γενικά, αλλά επιπλέον είχαν
ουσιαστική επίδραση στην αισθητική αγωγή. Αν και προέρχονταν από διαφορετικές χώρες με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, την εποχή εκείνη επικρατούσε η μηχανική ερμηνεία της
γνώσης. Έτσι, κοινό έδαφος μεταξύ των μελετητών αποτέλεσε η υιοθέτηση κριτικής ματιάς
και η έκφραση εναλλακτικών φωνών, στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία μιας νέας
μορφής εκπαίδευσης βασισμένης στις τέχνες (Lim, 2004). Αν ληφθεί υπόψη ότι η τέχνη ή
γενικότερα η αισθητική είναι ενδεικτική πτυχή της βέλτιστης ανθρώπινης εμπειρίας, τότε
τεκμηριώνεται η άποψη του Dewey περί ενσωμάτωσης της αισθητικής στην εκπαίδευση
(Eisner 2003˙ Granger, 2006˙ Uhramarcher, 2009). Η θεωρία του Dewey αποτέλεσε τη βάση
για σημαντικές αναθεωρήσεις στη διδασκαλία και τις πρακτικές όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης στην Αμερική. Στο έργο του Η τέχνη ως Εμπειρία ο Dewey (1934) διατύπωσε ότι
η αισθητική εμπειρία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη σκέψη καθώς και μέσο ανάπτυξης
της φαντασίας, την οποία θεώρησε ως το θεμελιώδες στοιχείο της διεργασίας της μάθησης. Ο
Dewey υπερασπίστηκε τα μαθητοκεντρικά σχολεία τα οποία δίνουν έμφαση στις ανάγκες και
τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Dewey, 1959 στη Lim, 2004). Ιδανική παιδαγωγική για τον
Dewey είναι το μανθάνειν διά του πράττειν, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της κοινωνίας
μέσα από τον εκδημοκρατισμό της. Ωστόσο, οι καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως και
οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές διαφοροποιούνται από την Εμπειρία, αφού
διέπονται από αρχές και τέλη, παρεμβολές, ενοχλήσεις, ως εκ τούτου δεν προσφέρουν
ποιοτικές εμπειρίες στους μαθητές (Dewey, 1980). Ο Dewey (1934) τόνισε επίσης την ανάγκη
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να δοθεί έμφαση στο συγκινησιακό στοιχείο, που έχει παραγκωνιστεί από την πνευματική
προσπάθεια για απόκτηση πληροφοριών από τους μαθητές. Έτσι, πρότεινε ότι στο αναλυτικό
πρόγραμμα, οι τέχνες πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε διδασκόμενο αντικείμενο (Lim, 2004).
O Dewey (1934, στο Lim, 2004) αναφέρθηκε επίσης στην αποξένωση της τέχνης και της
αισθητικής από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Όταν τα παιδιά δεν ενθαρρύνονται
επαρκώς να διατηρήσουν το αισθητικό τους δυναμικό, χάνουν βαθμιαία τη μοναδική
λειτουργία της αισθητικής εμπειρίας που εισχωρεί στην καθημερινότητά τους.
Η αποξένωση της αισθητικής από την καθημερινή ζωή των παιδιών απασχολούσε και
τον Rudolf Steiner (1919). Σε αντίθεση με τον Dewey, oι ιδέες του Steiner είχαν επηρεαστεί
από τη δυτικοευρωπαϊκή παράδοση. Ο Steiner (1976, στο Lim, 2004), έχοντας κατακτήσει
ένα ευρύ πεδίο γνώσεων (σε τομείς όπως η ιατρική, η θεολογία, η γεωργία, οι τέχνες και η
εκπαίδευση), έθεσε έναν βασικό προβληματισμό που αφορούσε την εκπαίδευση των παιδιών
με ολιστικό τρόπο και ισχυρίστηκε ότι ένα αναλυτικό πρόγραμμα που βασίζεται στις τέχνες
εγγυάται την πλήρη ανάπτυξη του παιδιού. Επιπλέον, επειδή στόχος της αισθητικής
εκπαίδευσης δεν είναι μόνο η καλλιέργεια των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των παιδιών αλλά
και η προώθηση της πλήρους σωματικής και πνευματικής τους ανάπτυξης, τα παιδιά πρέπει
να ενθαρρύνονται να εμπλέκονται σε αισθητικές δραστηριότητες στην καθημερινή τους ζωή.
Οι αισθητικές δραστηριότητες –σύμφωνα με τον Steiner–, όπως το σχέδιο, η ζωγραφική, τα
παραμύθια, η τέχνη της αριθμητικής και η τέχνη της κίνησης (ευρυθμία), εμπλουτίζουν τον
νου των μικρών παιδιών, καθώς συνδέονται με τον κόσμο της αισθητικής (Steiner, 1976, στο
Lim, 2004). Συνεπώς, απώτερος στόχος της αισθητικής εκπαίδευσης θεωρείται η σύνδεση του
έμφυτου αισθητικού δυναμικού του παιδιού με την ομορφιά του κόσμου. Τα παιδιά
μαθαίνουν γι’ αυτόν τον αισθητικά προσανατολισμένο κόσμο μέσα από ένα πρόγραμμα
σπουδών βασισμένο στις τέχνες, το οποίο χρησιμοποιεί εκτενώς τους κλασικούς θρύλους και
τη λαογραφία και ενσωματώνει τις δημιουργικές και δραματικές τέχνες σε κάθε πτυχή της
διδασκαλίας. Η εκμάθηση της γραφής, της σχεδίασης, των μαθηματικών, βασίζονται σε αυτή
την αρχή. Για να είναι ολοκληρωμένη η διδασκαλία, συμπεριλαμβανομένης της τέχνης και
της αισθητικής, ο Steiner έδωσε έμφαση στη χρήση εικόνων για τη διδασκαλία των εννοιών
στα παιδιά. Ολόκληρη η εκπαίδευση χρειάζεται να ενιαιοποιεί τις τέχνες με άλλες
πνευματικές περιοχές, όπως η επιστήμη, τα μαθηματικά, η ιστορία, η γεωμετρία κ.λπ. Αυτή η
ενιαιοποίηση μπορεί να υποδηλώνει στα παιδιά ότι «η γνώση είναι ολόκληρη» και ότι οι
όμορφες εικόνες και τα ζωντανά χρώματα αποτελούν μέρος της ζωής και δεν περιορίζονται
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στο μάθημα ζωγραφικής ή σε οποιαδήποτε μικρή «γωνιά» της ζωής (Steiner, 1976, στο Lim,
2004). Κατά παρόμοιο τρόπο με τον Dewey, ο Steiner πρότεινε καινοτόμες διαδικασίες στα
προγράμματα σπουδών (Lim, 2004).
Επίσης, σε συμφωνία με τον Dewey και τον Steiner, ο Read στο έργο του Education
through art (1943) τόνισε τη σπουδαιότητα που πρέπει να έχει η τέχνη σε όλο το φάσμα της
εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι η τέχνη εξασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη
πνευματικού-συναισθηματικού κόσμου και αποκαθιστά την ψυχική αρμονία του ατόμου.
Ενδεικτικά, ανέφερε ότι οι εικόνες που εμφανίζονται στην παιδική τέχνη αποτελούν τη
δημιουργική έκφραση της φαντασίας και συμβάλλουν στη διαδικασία προσωπικής
ολοκλήρωσης του παιδιού (Read, 1943).
Παράλληλα, οι ιδέες του Vygotsky έχουν σημαντικές προεκτάσεις στην αισθητική
αγωγή. Ο Vygotsky πίστευε ότι το κοινωνικό πλαίσιο παρέχει τα συμβολικά εργαλεία (όπως
είναι η προφορική ή η γραπτή γλώσσα) που το παιδί εσωτερικεύει έτσι ώστε να αξιοποιήσει
το δικό του αισθητικό δυναμικό (Vygotsky, στο Lim, 2004). Παρόλο που το αισθητικό
δυναμικό των παιδιών είναι εγγενές, χρειάζεται να καλλιεργείται μέσω κατάλληλων
κοινωνικών και λεκτικών αλληλεπιδράσεων. Τα παιδιά μπορούν να κατασκευάσουν τις δικές
τους οπτικές έννοιες κοιτάζοντας τον κόσμο ενεργά – τον κόσμο που περιμένει να
ανακαλυφθεί και να δημιουργηθεί με πλουσιότερους και πιο ουσιαστικούς τρόπους.
Στηριζόμενοι στην προοπτική του Vygotsky, κατά την πρωτοσχολική ηλικία, οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να βρουν τρόπους για να συμμετάσχουν ενεργά στην κατασκευή νοημάτων των
παιδιών, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ως εργαλείο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις
αισθητικές λειτουργίες της (Falkenrath, 1995). Δηλαδή, η αισθητική αντίληψη των παιδιών
για τον κόσμο μπορεί να εμπλουτιστεί, όταν τους προσφέρονται επαρκείς προφορικές
ενδείξεις που υποστηρίζουν την πλούσια αισθητική και φαντασιακή τους συνείδηση. Τα
λεκτικά ερεθίσματα που δίνονται στα παιδιά πρέπει να περιέχουν διάφορα καλλιτεχνικά
συστατικά και πλούσια αισθητικά μέσα που δίνουν έμφαση στον ρυθμό, τον ήχο, τη
φαντασία, το νόημα, τη μεταφορά, που ταιριάζουν με τη συνείδηση των μικρών παιδιών (Lim,
2004).
O Broudy (1951), η θεωρία του οποίου άσκησε σημαντική επιρροή στη θεωρία της
αισθητικής αγωγής, πρότεινε μια αντιληπτική προσέγγιση στην αισθητική αγωγή, η οποία να
στοχεύει στην καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών να αντλούν ικανοποίηση και
διορατικότητα/οξυδέρκεια από έργα τέχνης που εκφράζουν το νόημα των πιο σύνθετων και
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λεπτών μορφών της ανθρώπινης εμπειρίας. Με άλλα λόγια, υποστήριξε ότι η αισθητική
αγωγή θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων των παιδιών
και στην απόκτηση δεξιοτήτων αντίληψης και απόκρισης (Broudy, 1951, στο Smith, 2004).
Μέσα από τη συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης (aesthetic scanning) καλλιεργείται η
φαντασία και το συναίσθημα, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές αντλούν νόημα. Η παρατήρηση
έργων τέχνης αναπτύσσει ένα πλούσιο απόθεμα εικόνων που ενεργοποιεί και κατευθύνει την
αντίληψη και την ερμηνεία άλλων φαινομένων (Broudy, 1951, στον Smith, 2004).
Την ίδια δεκαετία, ο Munro (1956) συνέστησε την εγκαθίδρυση μιας στενής σχέσης
μεταξύ της αισθητικής αγωγής και της σχολικής μάθησης. Ο Munro πρότεινε στόχος της
τέχνης στην εκπαίδευση να είναι η προαγωγή των καλλιτεχνικών και αισθητικών πτυχών της
ανθρώπινης εμπειρίας καθώς και η μεταβίβαση της πολιτισμικής κληρονομιάς στα παιδιά.
Αργότερα, επιχειρήθηκε ο συνδυσμός της κριτικής σκέψης με την αισθητική εμπειρία.
Σύμφωνα με τη Maxine Greene (1978, 1981), η συστηματική ανάλυση των έργων τέχνης
επιτρέπει την ανακάλυψη διαφόρων διαστάσεων της πραγματικότητας. Μέσα από την τέχνη
τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να φανταστούν τον εαυτό τους, τους άλλους και την κοινωνική
πραγματικότητα με εναλλακτικό τρόπο, διαφορετικό από τον δεδομένο. Έτσι, δύνανται να
κατανοούν καλύτερα την ετερογένεια και τη διαπολιτισμικότητα. Επιπρόσθετα, το να
εντρυφήσουν οι μαθητές στον αισθητικό τομέα, τους επιτρέπει να ζήσουν μια πιο ζωντανή και
ικανοποιητική ζωή (Greene, 1981). Άλλωστε, εμπλέκοντας τους μαθητές σε δραστηριότητες
τέχνης, τους προσφέρεται η ευκαιρία να αναζητούν και να εκτιμούν την αισθητική αξία σε
άλλους τομείς της ζωής. Στις απόψεις αυτές συμφωνούν και Έλληνες μελετητές (Κόκκος,
2010).
Η τέχνη συμβάλλει επιπλέον στην απομάκρυνση της κοινωνίας από την υλιστική
κατανάλωση και στη στροφή προς έναν πιο συνειδητό τρόπο ζωής (Swanger, 1990). Ακόμη, ο
Reimer (1992) υποστήριξε ότι η τέχνη στην εκπαίδευση πρέπει να κατέχει σημαντική θέση,
καθώς παρέχει πρόσβαση σε έργα τέχνης, τα οποία αποτελούν παραδειγματικές εκφράσεις της
υποκειμενικής πραγματικότητας.
Για τον Eisner (2002), βασικός λόγος ενιαιοποίησης των τεχνών στα σχολικά
προγράμματα, είναι η απόκτηση βασικών αλλά και υψηλών δεξιοτήτων σκέψης. Η
ενθάρρυνση των παιδιών να βιώσουν αισθητικές εμπειρίες, μέσα από τον πειραματισμό τους
με τις τέχνες τούς δίνει την ευκαιρία να επικοινωνούν διαφορετικές και ευδιάκριτες μορφές
νοημάτων, να αναπτύσσουν δημιουργικές και οξυδερκείς μορφές σκέψης, να δίνουν προσοχή
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στη λεπτομέρεια, να ελέγχουν υποθέσεις και να επιχειρηματολογούν (Eisner, 2002˙ Perkins,
1994). Μάλιστα, ο Eisner (2008) εξέφρασε εννέα χαρακτηριστικά της γνωστικής ανάπτυξης,
που αποκτώνται ιδιαιτέρως μέσω της ενασχόλησης με τις τέχνες:
1) Αντίληψη και διερεύνηση ανθρώπινων σχέσεων, σχέσεων αιτίου-αιτιατού, σχέσεων
μερών-συνόλου.
2) Σκέψη και έκφραση εντός μιας σειράς κανόνων.
3) Επικέντρωση στη λεπτομέρεια, στις λεπτές αποχρώσεις.
4) Γνώση του τρόπου επίδρασης της μορφής του δομημένου περιβάλλοντος στην
εμπειρία του ατόμου ή κατανόηση των τρόπων που οι μορφές επικοινωνίας που
επιλέγει το άτομο επηρεάζουν τον τρόπο που εισακούεται.
5) Ευελιξία κατά την πραγμάτωση στόχων, και στην επίλυση προβλημάτων.
6) Καλλιέργεια ευφυΐας, γνώσης, κατανόησης με την ανάπτυξη της ικανότητας σκέψης
με εικόνες και σύμβολα.
7) Πειραματισμός και ανακάλυψη για την απόκτηση γνώσης.
8) Κατανόηση ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ύπαρξης στον κόσμο – δεν υπάρχει
πάντα μία ενιαία σωστή απάντηση. Οι διαφορετικοί πολιτισμοί, οι άλλοι τρόποι ζωής,
οι ανόμοιες πεποιθήσεις είναι συναρπαστικά.
9) Αντίληψη ότι η διαδικασία είναι πιο σημαντική από το αποτέλεσμα (Eisner, 2008).
Επιπλέον, οι αισθητικές εμπειρίες, ενδυναμώνουν τη φαντασία των παιδιών και τους
επιτρέπουν να ανταποκρίνονται δημιουργικά στις καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται (Eisner,
2004) σε αντίθεση με τις μη αισθητικές, παραδοσιακές εκπαιδευτικές εμπειρίες (Conell,
2000).
Ο Eisner διατείνεται ότι η ικανότητα των παιδιών στο σχολείο να αποκτούν γνώσεις
βασίζεται στην κατασκευή νοημάτων μέσα από τις εμπειρίες (Uhrmacher, 2009). Οι αισθήσεις
παρέχουν υλικά που μετουσιώνονται σε αναπαραστάσεις μέσω των οποίων είναι δυνατόν τα
παιδιά να αντιλαμβάνονται καταστάσεις, να κατασκευάζουν νοήματα γι’ αυτές και να τις
περιγράφουν με συμβολικό και δημιουργικό τρόπο (Eisner, 1994, 2004). Επίσης, υποστηρίζει
ότι ως σκοπός της εκπαίδευσης θα πρέπει να νοείται η προετοιμασία ατόμων να αναπτύξουν
ιδέες, ευαισθησίες, δεξιότητες και τη φαντασία να δημιουργήσουν επιδέξια και ευφάνταστα
έργα: «Το να φανταστούμε τους μαθητές ως καλλιτέχνες που εμβυθίζονται στην τέχνη τους
κατά τη διάρκεια των άλλων μαθημάτων αποτελεί μια βαθυστόχαστη φιλοδοξία» (Εisner,
2004, σελ. 10). Ο Eisner οραματίστηκε ένα πρόγραμμα σπουδών αφιερωμένο στις αισθήσεις,
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το οποίο να δίνει έμφαση στην καλλιέργεια πολλαπλών μορφών γραμματισμού των μαθητών.
Τα παιδιά, σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάζονται πρόσβαση στην εμπειρία διαφορετικών μορφών
αναπαράστασης ή συμβολικών συστημάτων. Τα ποικίλα συμβολικά συστήματα που
βασίζονται σε διαφορετικούς αισθητικούς διαύλους, καθιστούν τη διδασκαλία πιο
αποτελεσματική και οδηγούν στη βαθύτερη κατάκτηση της γνώσης (Forman, 2000).
Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα πολυπρισματικής προσέγγισης των διδασκόμενων
αντικειμένων και προσαρμογής της διδασκαλίας στους ιδιαίτερους τρόπους με τους οποίους
κάθε μαθητής μαθαίνει και αναπτύσσεται (Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2007). Οι τέχνες
επιτρέπουν την αναπαράσταση ιδεών και διδάσκουν ζωτικούς τρόπους αντίληψης. Όταν μια
ιδέα αναπαρίσταται πολυτροπικά, μπορεί να τεθεί σε επεξεργασία μέσω της σύγκρισης και
της συζήτησης. Η επεξεργασία των πληροφοριών και η επικοινωνία που προκύπτει από αυτή
την ιδέα οδηγεί σε νέα μάθηση (Εisner, 2002).
Αντίστοιχα, ο Εfland (2002), σχετίζει τα υψηλά επίπεδα σκέψης με την ικανότητα
ερμηνείας των συμβόλων και την οικοδόμηση του νοήματός τους. Υποστηρίζει ότι οι τέχνες,
αποτελούν μια ευρεία ποικιλία συμβολικών συστημάτων αναπαράστασης νοημάτων.
Επομένως, μέσω της ενασχόλησής τους με τις τέχνες, τα παιδιά μαθαίνουν να ερμηνεύουν τα
σύμβολα και να κατανοούν αφηρημένες ιδέες. Οι μαθητές των εικαστικών τεχνών για
παράδειγμα, ερμηνεύοντας τον συμβολισμό οπτικών έργων τέχνης, αποκτούν δεξιότητες
οπτικής επεξεργασίας και επίλυσης σχετικών προβλημάτων. Η ικανότητα οικοδόμησης
νοήματος μέσω ποικίλων αναπαραστάσεων, οδηγεί σε μία βαθύτερη πιο εννοιολογική σκέψη
(Εfland, 2002).
Η αναγκαιότητα εφαρμογής ενός ευρύτερου φάσματος διδακτικών στρατηγικών από
εκείνες που συνήθως χρησιμοποιούνται στο σχολείο για να παρακινήσει τους μαθητές,
τονίζεται και στη θεωρία του Howard Gardner, περί πολλαπλής νοημοσύνης. Η θεωρία
ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με το άκαμπτο εκπαιδευτικό σύστημα, που επικεντρώνεται στην
καλλιέργεια δύο µόνο τρόπων σκέψης – γλωσσικού και λογικομαθηματικού- που
υποστηρίζονται από τη διδασκαλία του ίδιου υλικού σε όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο
(Gardner, 1999). Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα αξιοποιούνται κυρίως τα σύµβολα που
σχετίζονται µε τη γλωσσική και µαθηµατική νοηµοσύνη, εις βάρος των συμβόλων που
σχετίζονται με άλλες µορφές νοηµοσύνης, όπως είναι η κιναισθητική, η εικονική, η
χωροχρονική, η διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική κ.ά. (Darby & Catterall, 1994 στο Rooney,
2004). Για να επιτευχθεί λοιπόν η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η τέχνη θα μπορούσε
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να αξιοποιηθεί καθώς η διδασκαλία που βασίζεται στις τέχνες συμβάλλει στην ανάπτυξη
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης του ατόμου (Darby & Catterall, 1994 στο Rooney, 2004).
Σε συμφωνία με αυτού του είδους την προσέγγιση, ο Iser τόνισε ότι μια ικανοποιητική
μαθησιακή εμπειρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζει την ύπαρξη απροσδιόριστων στοιχείων ως
μειονέκτημα, αλλά ως ένα βασικό στοιχείο ενθάρρυνσης της συμμετοχής του αναγνώστη στη
διαμόρφωση της διδακτικής κατάστασης. Τα κενά αυτά παρωθούν τον αναγνώστη να δράσει
δημιουργικά, να ερμηνεύσει τα νοήματα και να εισάγει το δικό του όραμα (Iser, στο Pike,
2004).
Για τη βίωση αισθητικών μαθησιακών εμπειριών, σύμφωνα με τον David Wong (2007),
χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών, δημιουργώντας τους
μια αίσθηση ξεδιπλώματος των γεγονότων στα οποία προωθείται η προσμονή τους έτσι ώστε
να αισθάνονται σα να είναι «ντεντέκτιβ». Επιπλέον οι Girod, Rau & Schepige (2003),
συμπληρώνουν ότι οι χειροπιαστές δραστηριότητες και η επικέντρωση στις λεπτομέρειες
οδηγούν σε μια αισθητική κατανόηση του κόσμου. Οι πρακτικές αυτές οδηγούν σε υψηλές
επιδόσεις και σε μαθητική εμπλοκή (Uhrmacher, 2009).

2.2.1. Το θεωρητικό-φιλοσοφικό υπόβαθρο της αισθητικής αγωγής
Η ιστορία της αισθητικής αγωγής χαρακτηρίζεται από μεταβολές στη θεωρία και την πράξη.
Ανάλογα με την εποχή, στα προγράμματα αισθητικής αγωγής επιχειρήθηκε είτε η ανάπτυξη
της προσωπικότητας του παιδιού μέσω της τέχνης ή η προαγωγή της γνώσης της τέχνης
(Chapman, 1993).
2.2.1.1. Eκφρασιοκεντρική αισθητική αγωγή
Μέχρι τη δεκαετία του 1960 με την επίδραση των ρομαντικών ιδεών, κυριαρχούσε η
εξπρεσιονιστική τάση στη διδασκαλία της τέχνης. Οι διανοητικές, συναισθηματικές, φυσικές
και δημιουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνει η παραγωγή της τέχνης, θεωρήθηκε ότι θα
βοηθούσαν το παιδί να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και άρτια προσωπικότητα. Σύμφωνα με
αυτή την άποψη, ολόκληρη η ύπαρξη του παιδιού συμμετέχει ενεργά όταν αυτό προσπαθεί να
αρθρώσει τις εμπειρίες του, κυρίως με οπτικό τρόπο (Chapman, 1993). Σκοπό της αισθητικής
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αγωγής αποτέλεσε η ανάπτυξη του παιδιού μέσω της δημιουργικής του αυτοέκφρασης. Πολύ
μεγάλη επιρροή προς την κατεύθυνση αυτή άσκησαν οι απόψεις του Herbert Read, από τη
δεκαετία του ’50, αλλά και του Victor Lowenfeld, (Μουρίκη, 2003˙ Smith, 2004). Οι
παραπάνω υποστήριξαν ότι η ανάπτυξη του παιδιού προάγεται όταν αυτό εκφράζεται
ελεύθερα, μέσω δραστηριοτήτων τέχνης. Και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι η έκφραση μέσω των
παραστατικών τεχνών είναι το αποτέλεσμα της νοητικής δραστηριότητας του ατόμου. Ο
Herbert Read (1956) ισχυρίστηκε ότι «η τέχνη θα έπρεπε να αποτελεί τη βάση της
εκπαίδευσης» (σελ. 1), αφενός επειδή στόχος της τελευταίας είναι «η δημιουργία καλλιτεχνών
– ανθρώπων επιδέξιων ως προς τους διάφορους τρόπους έκφρασης» (σελ. 11) αφετέρου χάρη
στον απελευθερωτικό (των συναισθημάτων) θεραπευτικό χαρακτήρα της (Μουρίκη, 2003). Ο
ίδιος υποστήριξε τη θεραπευτική επίδραση που μπορεί να έχει η άσκηση δημιουργικής τέχνης,
συντελώντας στη διατήρηση αλλά ακόμα και την ανάκτηση της ψυχικής ισορροπίας σε
περιπτώσεις που εμποδίζεται η ελεύθερη ψυχονοητική ανάπτυξη του παιδιού (Read, 1955).
Έτσι, η αισθητική αγωγή, συνδέθηκε με την ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση
συναισθημάτων, με βασική επιδίωξη την εξασφάλιση της ψυχικής ισορροπίας και της
ολοκλήρωσης της προσωπικότητας των παιδιών. Ο Lowenfeld (1949) υποστηρικτής της ίδιας
αντίληψης ότι στόχος της αισθητικής αγωγής πρέπει να είναι η επικοινωνία και η έκφραση
των συναισθημάτων των παιδιών, αναφέρθηκε στην ομοιότητα της δημιουργικότητας στις
τέχνες με εκείνη των επιστημών, υποδηλώνοντας ότι η γενική δημιουργικότητα μπορεί να
μεταφερθεί από τις τέχνες σε άλλους τομείς.

2.2.1.2. Γνωσιοκεντρική αισθητική αγωγή
Μετά το 1960, η θέση της τέχνης στην εκπαίδευση επανεξετάστηκε. Οι μελετητές
ενδιαφέρθηκαν για την ανάδειξη της αυτονομίας του αισθητικού στοιχείου ως παιδαγωγικού
παράγοντα (Broudy, 1972˙ Eisner, 1972˙ Feldman, 1970˙ Greene, 1978, 1981˙ Parsons &
Redfern, 1986˙ Smith, 1989˙ Wilson, 1971). Ειδικότερα, η τέχνη αντιμετωπίστηκε ως ένα
σώμα γνώσεων που πρέπει να μεταδοθεί στα παιδιά. Κεντρικός σκοπός της διδασκαλίας των
τεχνών τέθηκε οι μαθητές να βιώνουν αισθητικές εμπειρίες μέσω της επαφής τους με έργα
τέχνης και άλλα οπτικά φαινόμενα και αισθητικά ερεθίσματα (Wilson, 1971). Ο Broudy, στο
έργο του με τίτλο «Enlighted Cherishing» (1972), όρισε την αισθητική αγωγή ως ένα
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αξιόλογο είδος εκπαίδευσης, με πυρήνα την καλλιέργεια ευαισθησίας απέναντι στην
αισθητική μορφή. Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η Maxine Greene (1978, 1981), υποστήριξε
ότι οι άνθρωποι αναζητούν να αντλήσουν μοναδική ευχαρίστηση από τα έργα τέχνης, αλλά
συχνά αδυνατούν, λόγω έλλειψης γνώσεων και δεξιοτήτων. Επομένως, σκοπός της αισθητικής
αγωγής σύμφωνα με τον ίδιο, έπρεπε να είναι ο αισθητικός γραμματισμός (aesthetic literacy)
τον οποίο προσδιόρισε ως την ικανότητα ξεκλειδώματος της εσωτερικής αξίας των έργων
τέχνης. Πρότεινε μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί να αποφεύγουν στερεοτυπικούς τρόπους σκέψης
και να είναι ευαίσθητοι στην υποκειμενικότητα της ατομικής εμπειρίας. Ο Smith (1989),
υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιδιώκουν οι μαθητές τους να λαμβάνουν γνώσεις
αισθητικών εννοιών και ιστορίας της τέχνης προκειμένου να αποκτήσουν μια ανεπτυγμένη
αίσθηση της τέχνης. Τα έργα τέχνης, σύμφωνα με τον ίδιο δύνανται να εμποτίσουν την
εμπειρία με αισθητική ενέργεια και να παρέχουν διορατικότητα/οξυδέρκεια (insight) μιας
ποικιλίας ανθρώπινων και φυσικών φαινομένων. Παρόμοιες απόψεις διατύπωσαν ο Feldman
(1970), ο Eisner, (1972), η Redfern (1986) και οι Parsons & Blocker (1993). Η αισθητική
αγωγή ορίστηκε ως η μάθηση του πώς να αντιληφθεί κανείς, να κρίνει, να αξιολογεί
αισθητικά ό,τι προέρχεται από τις αισθήσεις. Σημαντική επιρροή άσκησαν οι θεωρίες του
Dewey και του Read (Smith, 2004). Με βάση αυτό το σκεπτικό, στον χώρο της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν αρκετά προγράμματα, που είχαν στόχο
τη δημιουργία αισθητικών εμπειριών στο σχολείο, την ευαισθητοποίηση και ανταπόκριση των
παιδιών στα έργα τέχνης (Smith, 2004).

2.2.1.3. Μεταμοντέρνα άποψη της αισθητικής αγωγής
Η μεταμοντέρνα άποψη της αισθητικής αγωγής διαφοροποιείται από τις προηγούμενες
απόψεις, οι οποίες επικεντρώνονται στην κατεξοχήν αισθητική σημασία της τέχνης και της
ιδιαιτερότητας της αισθητικής εμπειρίας. Η τέχνη στη μεταμοντέρνα προοπτική γίνεται ένας
από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι συμμετέχουν στον κόσμο, διαβάζουν τις
εικόνες και τα σημεία του και εκθέτουν αυτή τους την ανάγνωση σε άλλες αναγνώσεις, από
άλλους ανθρώπους, σε μια ανταλλαγή ερμηνειών (Bamford, 2006˙ Βάος, 2015˙ Duncum,
2000, 2002, 2006˙ Emery, 2002˙ Freedman, 2000, 2011). Κατά συνέπεια, η αισθητική αγωγή
περιλαμβάνει, εκτός από έργα τέχνης, κάθε είδους εικόνες ή προϊόντα, τα οποία παράγονται
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σε όλο το φάσμα της κουλτούρας, στα μαζικά μέσα, τη διαφήμιση κ.λπ. Η αισθητική αγωγή
στοχεύει να δώσει στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν μορφές γνώσης
και κατανόησης, οι οποίες συνδυάζουν τη σκέψη με το συναίσθημα στην υπηρεσία του
νοήματος (Giroux, 1988˙ Λιάμπα & Κάσκαρη, 2007˙ Ζεμπύλας, 2011). Χαρακτηριστικό είναι
ότι –σύμφωνα με τις μεταμοντερνιστικές προσεγγίσεις– αμφισβητείται η ιδέα της
αντικειμενικότητας και γίνεται αποδεκτός ο υποκειμενισμός (Μουρίκη, 2003). Ο Eisner
μιλώντας για τις εικαστικές τέχνες επισημαίνει: «Μας βοηθούν να μάθουμε να βλέπουμε και
να αισθανόμαστε αυτό που βλέπουμε». Ως εκ τούτου, η ανάγκη αξιοποίησής των τεχνών στα
εκπαιδευτικά προγράμματα είναι επιτακτική, και ο ισχυρότερος λόγος γι’ αυτό είναι ότι
μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να ζουν
και να σκέπτονται, και αυτός ο άλλος τρόπος είναι ένας τρόπος αισθητικός (Eisner, 2001).
Σύμφωνα με τη Freedman (2003), στη μεταμοντέρνα εποχή κυριαρχεί ο οπτικός πολιτισμός
και η οπτική κουλτούρα που αφορά το φάσμα των ιδεών, των εικόνων και των αντικειμένων
που μορφοποιήθηκαν από τον άνθρωπο και μέσω της όρασης ή της οπτικοποίησης
διαμορφώνουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Στη σημερινή κοινωνία, οι μαθητές κατασκευάζουν
πολλαπλές και αλληλεπικαλυπτόμενες ταυτότητες και ζουν μέσα σε πολύπλοκα κοινωνικά
περιβάλλοντα όπου κυριαρχούν πολυτροπικές εικόνες, οι οποίες θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του περιεχομένου και της πρακτικής των τεχνών (Duncum,
2002˙ Freedman, 2003). Ο Lee Emery (2002) απαρίθμησε εννέα βασικούς προσανατολισμούς
ενδεικτικούς για τη μεταμοντέρνα στροφή της αισθητικής αγωγής.
1.

Στον

χώρο

της

μεταμοντέρνας

τέχνης,

οι

εκπαιδευτικοί

της

τέχνης

αντιλαμβάνονται ότι ο ατομικισμός είναι μια δυτική έννοια, που μπορεί να μην
ισχύει για τους μαθητές μερικών πολιτισμών. Έτσι, αναπτύσσουν στους μαθητές
μια αίσθηση του «άλλου», ώστε να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη διαφορετικών
πολιτισμών και διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορεί να οριστεί η
ταυτότητα.
2.

Οι μαθητές μελετούν την τέχνη, η οποία δημιουργήθηκε για διαφορετικούς
σκοπούς. Η μεταμοντέρνα προσέγγιση αρνείται την κυριαρχία κάποιου αισθητικού
στυλ ή μέσου.

3.

Οι μεταμοντέρνοι καλλιτέχνες ασχολούνται με το νόημα και όχι με τη
φορμαλιστική σύνθεση ή τεχνική. Οι εκπαιδευτικοί της μεταμοντέρνας τέχνης
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συζητούν πώς κατασκευάζεται το νόημα και διερευνούν τις πολλαπλές αναγνώσεις
των έργων τέχνης.
4.

Οι μεταμοντέρνοι καλλιτέχνες αμφισβητούν τον μοντερνιστικό διαχωρισμό
μεταξύ της «καλής» και της λαϊκής τέχνης με τη σκόπιμη σύντηξη αυτών των
έργων.

5.

Οι προηγουμένως περιθωριοποιημένες κουλτούρες και ομάδες απέκτησαν φωνή
από τους μεταμοντερνιστές. Η εγχώρια τέχνη και η τέχνη από μη δυτικούς
πολιτισμούς νομιμοποιούνται μέσω νέων περιοδικών, εκθέσεων και σπουδών. Οι
εκπαιδευτικοί της μεταμοντέρνας τέχνης αναγνωρίζουν ότι η μοντέρνα τέχνη είναι
δυτική και ότι ο «δυτικός κανόνας» περί καθολικότητας είναι μία υπόθεση.
Παράλληλα, μελετώνται θέματα που σχετίζονται με την εξουσία, τον αποικισμό
και τα δικαιώματα γης.

6.

Οι διδάσκοντες της μεταμοντέρνας τέχνης ενθαρρύνουν τους μαθητές να
διαβάζουν διάφορες κριτικές τέχνης, να αναγνωρίζουν τη δική τους πολιτισμική
προοπτική και να εκφράζουν τη δική τους φωνή. Κάθε θεατής θεωρείται ως ένας
κονστρουκτιβιστής, ικανός να κατασκευάσει το δικό του νόημα σε σχέση με ένα
έργο τέχνης.

7.

Οι μεταμοντέρνοι εκπαιδευτικοί τέχνης κατευθύνουν τους μαθητές στην τέχνη
από τους λιγότερο γνωστούς αλλά και διάσημους καλλιτέχνες. Οι μαθητές
εξετάζουν γιατί κάποιοι καλλιτέχνες γίνονται γνωστοί και άλλοι όχι.

8.

Οι διδασκόμενοι μελετούν νέες φεμινιστικές ιστορίες και τέχνη γυναικών, δίνουν,
δηλαδή, ειδική σημασία στην τέχνη που διερευνά την ταυτότητα και τα ζητήματα
του φύλου.

9.

Πολλές «παραδοχές που θεωρούνται δεδομένες» αντιμετωπίζονται σκεπτικιστικά
και αμφισβητούνται.
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2.2.2. Είδη εφαρμογών
Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται ποια είναι τα είδη των εφαρμογών αισθητικής αγωγής
που προέκυψαν υπό την επιρροή των απόψεων των προαναφερθέντων μελετητών. Ήδη από το
1970, πραγματώθηκαν φιλόδοξες προσπάθειες αναμόρφωσης της αισθητικής αγωγής με τη
διεξαγωγή προγραμμάτων όπως είναι το CEMREL (Madeja & Onuska, 1977), το DBAE
(Broudy, 1987˙ Greer, 1984˙ Smith, 1989) και το Project Zero (Goodman, 1968). Επίσης, στο
κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε σύγχρονες εφαρμογές, όπως το Reggio Emilia (Edwards,
Gandini & Forman, 2000). Τα προγράμματα αυτά αναδεικνύουν την εφαρμοστική αξία των
θεωρητικών γνώσεων που προαναφέρθηκαν και την έμπρακτη χρηστικότητά τους.
Το

Πρόγραμμα

Αισθητικής

Εκπαίδευσης

του

Κεντρικού

Περιφερειακού

Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου των Μεσοδυτικών Πολιτειών των ΗΠΑ (Central Midwestern
Regional Educational Laboratory - CEMREL) αναπτύχθηκε το 1965 για τη στοιχειώδη
εκπαίδευση, με στόχο να ενισχύσει την αισθητική αντίληψη των παιδιών, να διδάξει τις
τέχνες, να δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης, και να ενσωματώσει όλες τις
μορφές τέχνης (χορός, κινηματογράφο, λογοτεχνία, μουσική, θέατρο και εικαστικές τέχνες)
στη γενική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε επίσης να κατασκευάσει μια ευρεία
βάση υποστήριξης της αισθητικής αγωγής και να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική
πολιτική τονίζοντας τη σημασία της τέχνης. Με βάση το σκεπτικό ότι όλα τα είδη τέχνης
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν αισθητικές εμπειρίες στα παιδιά, πρότεινε τη
διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος κατά τρόπον ώστε η διδασκαλία να αφορά κάθε
είδος τέχνης ξεχωριστά. Πρότεινε επίσης η διδασκαλία να περιλαμβάνει μια ποικιλία οπτικών
σχετικά με την αισθητική ποιότητα αντικειμένων ή γεγονότων, τη δημιουργική διαδικασία και
την αισθητική ανταπόκριση. Το πρόγραμμα CEMREL παρείχε στους μαθητές την ευκαιρία
να συμμετέχουν στην παραγωγή, αντίληψη, ανάλυση, κριτική και εκτίμηση μιας ποικιλίας
μορφών τέχνης, προτρέποντας κάθε μαθητή να χορέψει, να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία, τη
μουσική, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες, προκειμένου να αποκτήσει εμπειρίες που θα
εμπλούτιζαν τη ζωή του (Madeja & Onuska, 1977). Το πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε
να μπορεί να εφαρμοστεί από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, αλλά και από τον
διδάσκοντα της αισθητικής αγωγής. Πιο αναλυτικά, ανάμεσα στους στόχους του
προγράμματος ήταν:
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● Να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τις αισθητικές ποιότητες που διέπουν τα φαινόμενα του
περιβάλλοντος (όπως η αρμονία, η ισορροπία, ο ρυθμός και η αναλογία) και να τους
ενθαρρύνει να αναγνωρίσουν, να αναλύσουν και να βιώσουν αυτές τις ποιότητες.
● Να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τις ομοιότητες και τις διαφορές κάθε μορφής
τέχνης έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταπόκρισή τους στις αισθητικές ποιότητες κάθε μορφής
τέχνης.
● Να γνωστοποιήσει στους μαθητές ότι όλες οι μορφές τέχνης αποτελούν πιθανές πηγές
βίωσης αισθητικών εμπειριών.
● Να εισάγει τους μαθητές σε μια ευρεία ποικιλία οπτικών σε σχέση με τις αισθητικές
ποιότητες, έτσι ώστε να αναπτύξουν τα δικά τους κριτήρια και τη δυνατότητα να προβαίνουν
σε αισθητικές κρίσεις, και τέλος
● Να αναδείξει τη σημασία των τεχνών σε κάθε άτομο αλλά και στην κοινωνία.
Παρόλο που η επικέντρωση βρισκόταν σε κάθε είδος τέχνης ξεχωριστά, οι μαθητές
καλούνταν να χρησιμοποιήσουν περισσότερες από μία αισθήσεις τους, προκειμένου να
προσδιορίσουν τις αισθητικές ποιότητες σε κάθε δεδομένο θέμα οποιουδήποτε επιπέδου
(Madeja & Onuska, 1977). Ωστόσο, παρόλο που το πρόγραμμα CEMREL αποτέλεσε την πιο
φιλόδοξη προσπάθεια εκείνης της δεκαετίας για την αναμόρφωση της αισθητικής αγωγής,
λόγω περικοπών των χρηματοδοτήσεων, κατά τη δεκαετία του ’80 το πρόγραμμα οδηγήθηκε
σε λήξη.
Το πρόγραμμα DBAE (Discipline-Based Art Education), αν και χρονολογείται από τη
δεκαετία του ’60, επισημοποιήθηκε από το Getty Center for Arts Education στα μέσα της
δεκαετίας του ’80, με τη συμβολή των W.D. Greer, Eisner και W. Bennett και L. Duke
(Smith, 2004). Στόχος του Ινστιτούτου Getty ήταν να διευρύνει το περιεχόμενο και να
ενισχύσει τις απαιτήσεις της αισθητικής αγωγής στο σχολικό σύστημα (Hildreth, 2009)
προσδίδοντας

έναν

γνωστικό

προσανατολισμό.

Λειτουργώντας

ως

αντίποδας

της

εξπρεσιονιστικής τάσης που επικρατούσε μέχρι τη δεκαετία του 1960, το πρόγραμμα DBAE
αποτέλεσε ένα εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο ενσωμάτωνε στοιχεία από πολλές
εκπαιδευτικές θεωρίες και επεδίωκε όχι μόνο την παραγωγή έργων τέχνης από τον μαθητή
αλλά στόχευε επιπλέον να τον βοηθήσει να ανταποκρίνεται, να ερμηνεύει και να κρίνει τα
έργα τέχνης (Smith, 2004). Συνεπώς, βασικό μέλημα του προγράμματος ήταν να παρέχει
γνώσεις και δεξιότητες στον μαθητή οι οποίες να του επιτρέπουν να διευρύνει και να
εμπλουτίσει την εμπειρία του μέσα από την τέχνη. Αναλυτικότερα, σκοπός ήταν ο μαθητής να
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αποκτήσει γνώσεις μέσα από την παραγωγή τέχνης (Art Production), με τη δημιουργία
προσωπικών, πρωτότυπων έργων, με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων και υλικών, και
την κατάκτηση δεξιοτήτων και τεχνικών. Συνήθως, η παραγωγή σχετιζόταν με ένα
συγκεκριμένο καλλιτεχνικό κίνημα, τεχνοτροπία ή ιστορική περίοδο. Επίσης, με σκοπό την
κατανόηση και την εκτίμηση των έργων τέχνης αλλά και την κατανόηση των ρόλων της
τέχνης στην κοινωνία σημαντική θεωρήθηκε η κριτική της τέχνης (Art Criticism), δηλαδή η
κριτική τοποθέτηση του μαθητή στις ιδιότητες και στις ποιότητες των υλικών, της
τεχνοτροπίας, των στοιχείων που παρατηρεί στις οπτικές μορφές. Ακόμη, με δεδομένο ότι τα
έργα τέχνης παρέχουν έναν μοναδικό τρόπο προσέγγισης των πολιτιστικών αλλαγών στο
ιστορικό γίγνεσθαι, το πρόγραμμα περιελάμβανε τη μελέτη των έργων τέχνης και της
συνεισφοράς των καλλιτεχνών και της τέχνης γενικότερα στον πολιτισμό και την κοινωνία.
Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα επεδίωκε την εξερεύνηση και κατανόηση της ιστορίας της
τέχνης (Art History). Τέλος, βασικό στοιχείο αποτέλεσε η αισθητική αξιολόγηση (Aesthetics),
δηλαδή η εμβάθυνση στη φιλοσοφία της τέχνης και η επικέντρωση στη συλλογιστική του
μαθητή και στις δεξιότητες της κριτικής του σκέψης μέσα από την αναζήτηση του τι κάνω, τι
μαθαίνω ή τι αισθάνομαι για την τέχνη (Dobbs, 1998˙ Getty, 1985˙ Smith, 2004).
Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα διαδραμάτιζαν επίσης οι ομαδικές συζητήσεις και η
επίλυση προβλημάτων, ενώ την ευθύνη για την ακαδημαϊκή καθοδήγηση των μαθητών και
την παροχή πληροφόρησης είχαν οι εκπαιδευτικοί, που θεωρούνταν σημαντικοί συνεργάτες
στη διδακτική διαδικασία (Alabama Institute for Education in the Arts, 2004). Αυτή η
προσέγγιση της αισθητικής αγωγής στόχευε επίσης στον μετασχηματισμό των σχολείων,
συνδέοντας ομάδες εκπαιδευτικών με τον ευρύτερο κόσμο της τέχνης (π.χ. μουσεία).
Παρά το γεγονός ότι τo πρόγραμμα έγινε δημοφιλές και χρησιμοποιήθηκε ευρέως, από
τα τέλη του 1997 σταμάτησε να εφαρμόζεται. Βασική αιτία για τη λήξη του αποτέλεσε η
αλλαγή ηγεσίας και η παύση λειτουργίας του Ινστιτούτου Getty, το οποίο αποτελούσε βασικό
υποστηρικτή και χρηματοδότη του προγράμματος.
Ένα ακόμη ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται έως σήμερα σε ισχύ και
αξιοποιεί συστηματικά τον ρόλο της τέχνης στη διεργασία της μάθησης είναι το Project Zero,
το οποίο ιδρύθηκε το 1967 από τον φιλόσοφο Nelson Goodman, υπό την αιγίδα του
Πανεπιστημίου Harvard, με στόχο την ενιαιοποίηση της τέχνης στην καθημερινή πρακτική
της διδασκαλίας (Perkins, 2006). Ο Goodman πίστευε ότι η τέχνη πρέπει να μελετάται ως μια
σοβαρή γνωστική δραστηριότητα. Η επαφή με των μαθητών με τα έργα τέχνης, που περιέχουν
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πλήθος συμβόλων, μέσω των οποίων γίνεται δυνατή η έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών
νοημάτων, η σκιαγράφηση συναισθηματικών καταστάσεων και γενικά η έκφραση διαφόρων
όψεων της πραγματικότητας, τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν ό,τι δεν μπορεί να γίνεται
εύκολα κατανοητό μέσω των ορθολογικών επιχειρημάτων, και συντελεί καταλυτικά στην
ενεργοποίησή τους (Gardner, 1990). Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο διηύθυναν από το 1972
έως το 2000 οι καθηγητές David Perkins, Steve Seidel και Howard Gardner, αποτέλεσε ένα
πεδίο έρευνας και εποικοδομητικής δράσης και συνδέθηκε με το όραμα του σχολείου των
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Gardner, 2003). Για τον Gardner μάλιστα, το Project Zero
αποτέλεσε γόνιμο περιβάλλον και του επέτρεψε να διερευνήσει τον ανθρώπινο νου, να
μελετήσει το φάσμα των ικανοτήτων που τον χαρακτηρίζουν, να διαμορφώσει και να
δοκιμάσει τη θεωρία του για την πολλαπλή νοημοσύνη.
Στοχεύοντας στην ανάπτυξη της γνώσης μέσα από την τέχνη και προωθώντας την
κριτική και δημιουργική σκέψη, το Project Zero έδωσε έμφαση στη χρήση έργων τέχνης στην
εκπαίδευση, με τα οποία να επιδιώκεται όχι η αναζήτηση προφανών απαντήσεων αλλά η
αυτονομία της σκέψης και η καλλιέργεια της στοχαστικής ικανότητας των παιδιών (Μουρίκη,
2014). Επιπλέον, καθιέρωσε στην εκπαίδευση μια αυτενεργό και συμμετοχική προσέγγιση της
γνώσης, με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών, αποσκοπώντας στη δημιουργία ανεξάρτητων
μαθητευόμενων, στην καλλιέργειά τους στις τέχνες και σε άλλους επιστημονικούς τομείς,
καθώς και στην ενίσχυση της βαθιάς κατανόησης των διαφόρων διδασκόμενων θεμάτων. Οι
εκπαιδευτικοί

καλούνται

να

προκαλέσουν

πνευματική

περιέργεια

στους

μαθητές,

συνεργάζονται με αυτούς και διακατέχονται από ευαισθησία στις ηθικές και αισθητικές
διαστάσεις της μάθησης (Παπαδόπουλος, 2011). Ο μαθητής τοποθετείται στο κέντρο της
εκπαιδευτικής διεργασίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι γίνονται σεβαστοί οι
διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μαθαίνει κάθε άτομο καθώς και οι διαφορές μεταξύ των
ατόμων στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο και εκφράζουν τις ιδέες τους σε
διάφορα στάδια της ζωής τους (Gardner, 2003). Ακόμη, ο διάλογος μεταξύ του μανθάνοντος
και των έργων τέχνης αποτελεί βασικό μέλημα του εν λόγω προγράμματος. Σύμφωνα με τον
Perkins (1994), μέσα από τη συστηματική πραγμάτευση των έργων τέχνης, ο μαθητής αποκτά
αξιομνημόνευτες βιωματικές εμπειρίες που θα σμιλεύσουν την κριτική του σκέψη.
Στο πλαίσιο του Project Zero, δημιουργήθηκαν και άλλα προγράμματα, όπως το
πρόγραμμα Artful Thinking, το οποίο επεδίωκε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν τη διδασκαλία μέσω της τέχνης σε όλα τα
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μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, ώστε να εξυπηρετούνται όχι μόνο οι μαθησιακοί
στόχοι αλλά και η στοχαστική διάθεση των μαθητών (Ritchhart, Palmer, Church, & Tishman,
2006). Κεντρική ιδέα αποτέλεσε η η σημασία της ανάληψης ενεργού ρόλου από τους μαθητές
στη διαδικασία μάθησης και να εμπλέκονται προσωπικά. Σήμερα, το Project Zero έχει ως
αποστολή τη δημιουργία μαθησιακών εμπειριών, οι οποίες θα εμπλέκουν και θα
ενθουσιάζουν το σύνολο των μαθητών. Το έργο του διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο σε ποικίλα
περιβάλλοντα. Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας πραγματοποιείται σε δημόσια σχολεία στην
Αμερική (με έμφαση στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), ενώ όλο και μεγαλύτερη
ερευνητική προσπάθεια επικεντρώνεται σε άλλους εκπαιδευτικούς και πολιτισμικούς
οργανισμούς (Perkins, 2013).
Στοιχεία εφαρμογών όπου οι αισθητικές δραστηριότητες αξιοποιούνται ως εργαλεία
μάθησης στο σχολείο προέρχονται από τα προσχολικά κέντρα του Reggio Emilia, μιας πόλης
που βρίσκεται στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια της Ιταλίας και είναι παγκοσμίως γνωστή για
τις καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην προσχολική και
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Cavallini, Filippini, Vecchi & Trancossi, 2011) και την ισχύουσα
σε αυτά φιλοσοφία εκπαίδευσης των μαθητών. Σύμφωνα με τον Tim Berry (1993), αυτή η
φιλοσοφία, γνωστή ως «η προσέγγιση του Ρέτζιο Εμίλια», εισήχθη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο από τον εμπνευσμένο παιδαγωγό Loris Malaguzzi (1920-1994) και στηρίζεται στις
αρχές του σεβασμού και της ευθύνης. Εκτιμώντας τις φυσικές κλίσεις και την περιέργεια των
μικρών παιδιών, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ρέτζιο Εμίλια περιλαμβάνει τα εξής βασικά
στοιχεία: α) την έννοια της δημοκρατικής εκπαίδευσης β) την αντίληψη ότι τα παιδιά
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αυτά ρυθμίζουν τη μαθησιακή διαδικασία γ)
το έντονο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των γονέων σε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων δ)
την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής καθώς και πολλές ευκαιρίες για
δημιουργική σκέψη και εξερεύνηση ε) τη συμβολική αναπαράσταση στ) τη συνεργατικότητα
η) το πρότζεκτ ζ) την αναδυόμενη εξέλιξη θ) τη χρήση φακέλων εργασίας (portfolio) για την
παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και ι) την κατάλληλη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει πολυαισθητηριακά υλικά για την ενθάρρυνση
του παιδιού για εξερεύνηση, στοιχεία που συνιστούν μια μορφή αναδυόμενης εκπαίδευσης
(Cadwell, 1997˙ Edwards et al, 2003˙ Gandini, 1996˙ Katz & Chard, 1996). Κατά κύριο λόγο,
η λεγόμενη «προσέγγιση Reggio Emilia» βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κονστρουβιστικές
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και προοδευτικές θεωρίες επηρεασμένες ιδιαίτερα από το έργο του John Dewey καθώς και
του Jean Piaget και του Lev Vygotsky.
Η τέχνη αποτελεί κεντρικό άξονα των εκπαιδευτικών εφαρμογών, και η επικοινωνία
γίνεται με ποικιλία μέσων, λεκτικών και μη, και στηρίζεται στη βιωματική συμμετοχή των
μικρών παιδιών (Edwards, Gandini & Forman, 2000). Τα παιδιά ενθαρρύνονται να
εκφραστούν χρησιμοποιώντας ποικίλα συμβολικά μέσα, καλούνται δηλαδή να εκφραστούν με
όλες τις φυσικές τους «γλώσσες», δηλαδή με λέξεις, κίνηση, σχεδιασμό, ζωγραφική,
κατασκευές, γλυπτική, παιχνίδια με σκιές, κολλάζ, δραματοποίηση και μουσική
(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2011). Ακόμη, τα παιδιά δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα
αυτοεπιλεγμένων δραστηριοτήτων. Τα θέματα των έργων αντλούνται από τις επιθυμίες των
παιδιών, από γεγονότα ή καταστάσεις που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους και τους κινούν
την προσοχή, καθώς και από τους γονείς και τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών από το
αυθόρμητο παιχνίδι των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι μια ατμόσφαιρα συνεργασίας,
αναπτυξιακά κατάλληλη για τα παιδιά. Κάθε σχολείο στελεχώνεται με δύο εκπαιδευτικούς
ανά τάξη, έναν ατελιερίστα (δάσκαλο ο οποίος επικεντρώνεται στην καλλιτεχνική
εκπαίδευση) και άλλο βοηθητικό προσωπικό (Tarr, 2001). Οι παιδαγωγοί του Reggio Emilia
έχουν τον ρόλο του εμψυχωτή, και καθοδηγητή των παιδιών κατά την ανακάλυψη της
γνώσης. Επίσης, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών και η εφαρμογή τους
περιστρέφονται γύρω από ανοικτού τύπου και συχνά μακροπρόθεσμα σχέδια. Δηλαδή, οι
εκπαιδευτικοί δεν προκαθορίζουν το τελικό σημείο της μάθησης (Fraser & Gestwicki, 2000˙
Gandini, Etheredge & Hill, 2008).

2.2.3. Εκπαιδευτικοί ρόλοι της τέχνης
Όταν οι τέχνες αξιοποιούνται στην εκπαίδευση, μπορούν να λειτουργήσουν με
διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τους στόχους που τίθενται κάθε φορά από τους
εκπαιδευτικούς. Έτσι, από τη μία πλευρά η τέχνη αντιμετωπίζεται ως διακριτό γνωστικό
διδασκόμενο θέμα και λειτουργεί ως αυτοσκοπός, άρα η διδασκαλία επικεντρώνεται στα
καλλιτεχνικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο μαθητής. Από την άλλη, η τέχνη
αναλαμβάνει τον ρόλο του διδακτικού μέσου άλλων διδασκόμενων θεμάτων. Σε αυτή την
περίπτωση, εκτός από την αισθητική ανάπτυξη, προωθείται η ολιστική ανάπτυξη του παιδιού
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(Sotiropoulou–Zormpala, 2012b). Ωστόσο, η τέχνη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί έχοντας έναν
τρίτο ρόλο, αυτόν της αισθητικής προσέγγισης κάθε διδασκόμενου θέματος, και να
προωθήσει διδακτικές πρακτικές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας
αναζωογονημένης εκπαιδευτικής πολιτικής για τις τέχνες και γενικότερα (Granger, 2006˙
Macintyre Latta, 2004˙ Pike, 2004˙ Sotiropoulou-Zormpala 2012, α, β). Πιο αναλυτικά, στην
πρώτη περίπτωση, τα παιδιά εμπλέκονται σε μουσικές, εικαστικές, θεατρικές και άλλες
καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μαθημάτων τέχνης (Bamford, 2006˙ Benavot,
2004˙ Efland, 1990˙ Poyet & Bacconnier, 2006˙ Richmond, 2009). Τα μαθήματα αυτά
οργανώνονται με στόχους την καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου των παιδιών, την επαφή
τους με έργα τέχνης, την εξοικείωσή τους με την καλλιτεχνική έκφραση της χώρας τους και
άλλων πολιτισμών, την κατάκτηση καλλιτεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων και γενικότερα
την κατανόηση του φαινομένου της τέχνης (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2012). Μεταξύ του
1950 και 1980, οι τέχνες εντάσσονταν στην εκπαίδευση έχοντας σχεδόν αποκλειστικά αυτόν
τον ρόλο. Πολυάριθμες ήταν οι μελέτες που επεδίωξαν να συγκεντρώσουν και να
αξιολογήσουν στοιχεία, τα οποία να αναδεικνύουν τα οφέλη που απορρέουν από τη
διδασκαλία τέχνης ως αυτοσκοπό. Ανάμεσα στα οφέλη που επέδειξαν οι μελέτες αυτές
συμπεριλαμβάνεται η ευαισθητοποίηση του παιδιού απέναντι στο ωραίο, η αισθησιοκινητική
του ανάπτυξη, η απόκτηση αυτοκυριαρχίας και αυτοπεποίθησης η καλλιέργεια της
παρατηρητικότητας και της φαντασίας του (Costa-Giomi, 2004˙ Hetland, Winner & Sheridan,
2014), Όταν η τέχνη αντιμετωπίζεται ως διακριτό γνωστικό διδασκόμενο θέμα, τα παιδιά
επιδιώκεται να αποκτήσουν τρόπους έκφρασης σκέψεων, γνώσεων και συναισθημάτων, να
ασκηθούν την κριτική ικανότητα, να βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας (Greene, 1995), να
αποκτήσουν ανοχή στη διαφορετικότητα, ακρίβεια (Eisner, 2002) και ευελιξία κατά την
επίτευξη στόχων (Upitis, 2011). Σκοπός είναι επίσης να δοθούν ευκαιρίες στους μαθητές να
βιώσουν επιτυχία, να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους, να εκφράσουν τις ιδέες τους, να
αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας (Wolf, 1999).
Ακόμη, αναφορικά με τις εικαστικές τέχνες, έχει φανεί ότι συμβάλλουν στην καλλιέργεια της
οπτικής ευαισθησίας. Το παιδί εκφράζοντας τα βιώματά του σε καλλιτεχνικές εικόνες
συλλαμβάνει την ενότητά του με τον κόσμο που το περιβάλλει (Winner et al., 2013). Στις
μελέτες τους οι Fraser, et al. (2007) και Holland & O’Connor (2004), με αφορμή τις
παρατηρήσεις τους σχετικά με τις πρακτικές της διδασκαλίας των τεχνών πρότειναν
προγράμματα υποστήριξης των εκπαιδευτικών για τους τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν
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τη διδασκαλία κάθε τομέα ξεχωριστά (μουσική, χορός, θέατρο και εικαστικές τέχνες).
Συνθέτοντας τα ευρήματα από 10 τάξεις δημοτικού σχολείου, σημείωσαν ότι κατά τη
διδασκαλία των τεχνών (teaching in the arts), τα παιδιά χρειάζεται να έχουν δυνατότητα
επιλογής από ένα προκαθορισμένο εύρος υλικών, να δίνεται έμφαση στη διαδικασία, να
παρέχεται συχνή ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, πρέπει να
εξαλείφονται οι χρονικοί περιορισμοί και να προωθείται η συνεργασία και η τάξη.
Τον 20ό αιώνα, η επικαιροποίηση του τρόπου προσδιορισμού της έννοιας της
αισθητικής εμπειρίας άλλαξε τη θέση των τεχνών στην εκπαίδευση και εξέλιξε τη στόχευση
της αισθητικής αγωγής. Μία από τις αλλαγές που επήλθαν ήταν ότι η καλλιτεχνική
εκπαίδευση εμπλουτίστηκε και ενσωματώθηκε στη διδασκαλία μη καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Εκτός από την αισθητική ανάπτυξη, προωθήθηκε η ολιστική ανάπτυξη του μαθητή (Catterall
& Darby, 1994˙ Deasy, 2002˙ Gardner, 1983, 1990, 2003˙ Parsons, 2004˙ Russell &
Zembylas, 2007˙ Sotiropoulou-Zormpala, 2012β˙ Wineberg & Grossman, 2000˙ Winner &
Hetland, 2000). Η «εκπαίδευση μέσα από την τέχνη» είναι ένα ρεύμα που εισήχθη ως έννοια
από τον Herbert Read (1943), ο οποίος επηρεάστηκε κυρίως από το έργο του Schiller
Επιστολές για την Αισθητική Εκπαίδευση του Ανθρώπου (1794), από την ψυχανάλυση και την
αναλυτική ψυχολογία. Η φιλοδοξία του Read ήταν να χρησιμοποιήσει την τέχνη με στόχο την
ανάπτυξη μιας πλήρως ισορροπημένης προσωπικότητας. Το ενδιαφέρον του εστιάστηκε στις
παιδικές ζωγραφιές. Πίστευε ότι αν τα παιδιά αφήνονταν ελεύθερα να εκφράσουν την
αυθεντική τους προσωπικότητα μέσω της ζωγραφικής, θα ανέπτυσσαν ικανότητες αντίστασης
στην καταπίεση και έτσι θα απελευθερώνονταν από νευρώσεις. Οι στρατηγικές της
κατεύθυνσης αυτής έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο της ενιαιοποίησης των τεχνών (arts
integration), η οποία έτυχε προσοχής κατά τη δεκαετία του 1960 και του 1970 και αφορά την
προσπάθεια οικοδόμησης ενός συνόλου σχέσεων μεταξύ της μάθησης των τεχνών και της
μάθησης άλλων δεξιοτήτων και μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος (Bamford, 2006˙
Burnaford, 2007˙ Catterall, 2002b˙ Deasy, 2002˙ Winner & Hetland, 2007). Πρόκειται για
διδασκαλία που αναμιγνύει το περιεχόμενο και τις δεξιότητες που έχουν κατακτηθεί από την
τέχνη με άλλα διδασκόμενα αντικείμενα, επιδιώκοντας την ενίσχυση της μάθησης και στις
δύο διδακτικές περιοχές (Ruppert & Habel, 2011). Οι Horowitz & Webb-Dempsey (2002)
χαρακτηρίζουν τη σχέση της τέχνης με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα ως παράλληλη,
συμβιωτική, διαδραστική ή πολυεπίπεδη. Ο προσανατολισμός της ενιαιοποίησης των τεχνών
ενθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν με καλλιτέχνες και να συζητήσουν, να
100

βιώσουν, να σχεδιάσουν και να διδάξουν μέσω τέχνης τομείς όπως η ανάγνωση, τα
μαθηματικά, οι επιστήμες κ.ά., για να διερευνήσουν εάν, πώς, και σε ποιον βαθμό οι τέχνες θα
μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο στις αίθουσες διδασκαλίας τους.
Στην Ελλάδα, ο όρος “integration” έχει μεταφραστεί ως «ενιαιοποίηση» και αναφέρεται
στην εσωτερική συνοχή και την ομαλή ροή εντός των διδασκόμενων ενοτήτων και μεταξύ
των ενοτήτων του αυτού μαθήµατος που διδάσκεται σε διαφορετικές τάξεις όσο και στις
αλληλοδιάδοχες βαθμίδες εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2002˙ Χρυσοστόμου, 2005). Υπό
αυτή την έννοια, το περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν αφορά διακριτά μαθήματα, τα οποία
διεξάγονται σε τακτή ώρα το καθένα, αλλά καταστάσεις μάθησης που προσεγγίζουν το
περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι ενιαίο και αδιαίρετο (Δάλκος, 2005˙ Κουλουμπαρίστη,
2006˙ Σαλβαράς, 2004). Με άλλα λόγια, κατά τη διαθεματική προσέγγιση και ανάλογα με το
θέμα που εξετάζεται, διάφορα μαθήματα ενιαιοποιούνται (Ματσαγγούρας, 2002).
Ένα εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο οι τέχνες έχουν καίριο ρόλο στον
εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς ενδυναμώνουν τη γνωστική ανάπτυξη ων
παιδιών, είναι το πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός», μια κοινή
πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και της Γενικής Γραμματείας
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 1994, διεξήχθη με στόχο
αναβάθμιση του ρόλου των Τεχνών και του Πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία που
επιτυγχάνεται μέσα από την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την επιμόρφωση όλων των
εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία εφαρμογής του, αλλά διεκόπη για οικονομικούς λόγους
(Τουρκάκη & Βεργίδης, 2005).
Τέλος, ο Αλέξης Κόκκος έχει διαμορφώσει μια μέθοδο μέσω της οποίας επιχειρείται να
προσφερθεί στους εκπαιδευτές ενηλίκων ένα εργαλείο που να επιτρέπει την κριτική
προσέγγιση των θεμάτων μέσα από την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας. Η μέθοδος έχει
εφαρμοστεί στην Ελλάδα σε πάνω από 2.000 σχολεία, καθώς και σε ΑΕΙ, Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας και Οργανισμούς Διά Βίου Μάθησης. Έχει επίσης εφαρμοστεί στη Δανία, τη
Ρουμανία και τη Σουηδία μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ARTi (Kokkos, 2010˙
Κόκκος και συν. 2011).
Παρόμοια, οι Πάρης

Παπαδόπουλος

και Σερόγλου

(2007) μιλούν για τη

μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη. Οι ερευνητές υλοποίησαν μια εφαρμογή για
τη διδασκαλία θεμάτων των φυσικών επιστημών, αξιοποιώντας την τέχνη, με σκοπό να
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παρέχουν κίνητρα σε όλους τους μαθητές και να διαμορφώσουν θετική στάση στη μάθηση
των φυσικών επιστημών.

2.2.4. Κριτική σχετικά με την ενιαιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση
Στη βιβλιογραφία υπάρχει διχογνωμία σχετικά με τον ρόλο της τέχνης ως διδακτικού
μέσου. Αρκετοί συγγραφείς αντιτίθενται στην εργαλειακή αντιμετώπιση της τέχνης και
θεωρούν ότι όταν η ενιαιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία γίνεται μόνο με σκοπό την
αύξηση της επίδοσης σε άλλα μαθήματα, υπονομεύεται η αξία της τέχνης (Eisner, 2001˙
Winner & Hetland, 2000). Οι εν λόγω μελετητές ισχυρίζονται ότι τα σχολεία είναι απαραίτητο
να περιλαμβάνουν αισθητικές δραστηριότητες στο πρόγραμμα σπουδών τους λόγω της
«εγγενούς αξίας των τεχνών», και όχι λόγω της επίδρασής τους στην επίδοση των μαθητών. Η
αισθητική αγωγή –σύμφωνα με αυτούς τους μελετητές– δεν είναι ανάγκη να αποδείξει την
αξία της υποστηρίζοντας τα ακαδημαϊκά μαθήματα (Burton, Horowitz & Abeles, 1999˙
Μουρίκη, 1998˙ Winner & Heltland, 2000). Η αναγκαιότητα της ενιαιοποίησης των
αισθητικών δραστηριοτήτων στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι αυτές φαίνεται να καλλιεργούν δεξιότητες και είδη εμπειριών που άλλα μαθήματα
αδυνατούν να επιτύχουν (Eisner, 2002). Η αισθητική εμπειρία συμβάλλει στην πολύπλευρη
ενδυνάμωση της νοηµοσύνης και προσφέρει τη δυνατότητα έκφρασης ολιστικών νοηµάτων
και έκφρασης διαφόρων όψεων της πραγματικότητας, οι οποίες δεν γίνονται εύκολα
κατανοητές µέσω των ορθολογικών επιχειρηµάτων (Eisner, 2001˙ Winner & Hetland, 2007).
Σύμφωνα με τους Winner & Heltland (2000), χρειάζεται να διερευνηθούν περαιτέρω τα
πλεονεκτήματα που επιφέρει στο σχολείο η ενιαιοποίηση των τεχνών, και πιο συγκεκριμένα
να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι τέχνες αλληλεπιδρούν με το σχολικό μαθησιακό
κλίμα και τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών (Horowitz & Webb-Dempsey, 2002).
Υπάρχουν και ερευνητές που υιοθετούν μια ευρύτερη άποψη για την κατανόηση και την
έρευνα των πλεονεκτημάτων των τεχνών, η οποία ενσωματώνει τόσο τα εσωτερικά όσο και τα
εργαλειακά οφέλη (Bryce, Mendelovits, Beavis, McQueen & Adams, 2007˙ Horowitz, 2004˙
Pascoe, Leong, MacCallum, Mackinley, Marsh & Smith, 2005). Δηλαδή, οι ερευνητές αυτοί
αναγνωρίζουν ότι οι τέχνες μπορούν να επιφέρουν οφέλη όποια και αν είναι η προσέγγιση που
θα υιοθετηθεί. Για παράδειγμα, ο Ηοrowitz ονόμασε «λανθασμένη διχογνωμία» την
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αντιπαράθεση μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν «η τέχνη για την τέχνη» (ως αυτοσκοπό) και
εκείνων που πιστεύουν στην «τέχνη για την ακαδημαϊκή βελτίωση», διατυπώνοντας την
άποψη ότι οι τέχνες συμβάλλουν και στα δύο (Horowitz, 2004). Παρόμοια, οι Pascoe, Leong,
MacCallum, Mackinley, Marsh & Smith (2005), προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι η μουσική
συμβάλλει με μοναδικό τρόπο, αφενός στη συναισθηματική, σωματική, κοινωνική και
γνωστική ανάπτυξη των μαθητών και αφετέρου στη μεταβίβαση της πολιτισμικής
κληρονομιάς και των αξιών, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών και την
ικανότητά τους για αυτοέκφραση. Όταν τα παιδιά συμμετέχουν σε μουσικές δραστηριότητες,
δείχνουν να απορροφώνται περισσότερο σε σχέση με άλλα διδασκόμενα αντικείμενα και
βιώνουν ευχαρίστηση (Fraser et al., 2007), ενώ ταυτόχρονα βελτιώνονται οι ακουστικές τους
δεξιότητες (Winner et al., 2013). Ταυτόχρονα, ερευνητές (Butzlaff, 2000˙ Mingat & Suchau,
1996˙ Moreno, Marques, Santos, Castro & Besson, 2009˙ Standley, 2008) απέδειξαν ότι όταν
η μουσική αξιοποιείται ως μέσο διδασκαλίας, επιφέρει οφέλη στην επίδοση σε άλλα
διδασκόμενα θέματα, όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά. Αυτή η συνένωση των ρόλων της
τέχνης στην εκπαίδευση οδηγεί τα παιδιά στη βίωση αισθητικών εμπειριών σε διάφορα
διδασκόμενα αντικείμενα (Sotiropoulou- Zormpala, 2012c).
Σύμφωνα με τη Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά (2011), «οι αισθητικές δραστηριότητες
μπορούν υπό προϋποθέσεις να αποτελέσουν ταυτόχρονα ερεθίσματα αισθητικών εμπειριών
και καταστάσεις μάθησης, ώστε να εντάσσονται στη διδακτική διαδικασία διαφόρων
γνωστικών περιοχών και θεμάτων […] αποτελώντας έτσι μια εναλλακτική διδακτική
προσέγγιση» (σελ. 137-145). Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας φαίνεται κάτι περισσότερο από
εργαλείο. Τα παιδιά συμμετέχουν σε καταστάσεις που σχετίζονται με τα αισθητικά
γνωρίσματα κάθε διδασκόμενου μαθήματος. Έτσι, κάθε διδασκόμενο αντικείμενο μπορεί να
αντιμετωπίζεται ως ένα πιθανό πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να έχει αισθητικές
εμπειρίες. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να οριστεί ως «αισθητική διδασκαλία» (Granger, 2006˙
Macintyre Latta, 2004˙ Pike, 2004˙ Sotiropoulou-Zormpala, 2012). Βασικό αξίωμα αυτής της
κατεύθυνσης είναι ότι η τέχνη μπορεί να προσφέρει μια αισθητική προσέγγιση σε κάθε
διδασκόμενο μάθημα και να προωθήσει ιδιαίτερα επωφελείς διδακτικές πρακτικές, οι οποίες
με τη σειρά τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας ανανεωμένης εκπαιδευτικής
πολιτικής για την αισθητική αγωγή (Sotiropoulou-Zormpala, 2012c). Η παιδαγωγική της
αισθητικής διδασκαλίας βασίζεται στην παραδοχή ότι τα ανθρώπινα όντα μπορούν να
αντιλαμβάνονται τον κόσμο με περισσότερους από έναν τρόπους (Gardner, 2003). Δηλαδή, η
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αισθητική διδασκαλία μπορεί να προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες να επεξεργαστούν ό,τι
διδάσκονται όχι μόνο λογικά και λεκτικά αλλά και κιναισθητικά, μουσικά, χωρικά, και να
εμπλουτίσει τα μη καλλιτεχνικά μαθήματα με μουσικό, θεατρικό, κιναισθητικό ή
καλλιτεχνικό περιεχόμενο (Sotiropoulou-Zormpala, 2012a). Η αισθητική διδασκαλία είναι η
υψηλότερη από κάθε άλλο είδος διδασκαλίας σε αντίθεση με την άμεση διαγραμματική
εκπαίδευση, η οποία θεωρείται υποδεέστερη (Pike, 2004). Η Macintyre Latta (2004)
υιοθέτησε μία ευρεία προσέγγιση της αισθητικής διδασκαλίας, εστιάζοντας στις πρακτικές με
τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν εμπειρίες μέσω των οποίων οι
μαθητές να συμμετέχουν στον κόσμο με αισθητικό τρόπο. Ένας ακόμη εκπρόσωπος αυτής της
κατεύθυνσης, ο Granger (2006), βασισμένος στις παιδαγωγικές εφαρμογές του έργου του
Dewey Art as Experience (1934), ορίζει την αισθητική διδασκαλία ως μια επωφελή εφαρμογή
της αισθητικής στην εκπαίδευση. Σε ένα αισθητικό περιβάλλον διδασκαλίας, τα παιδιά
εστιάζουν σε μία καθαρά αισθητική διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα στηρίζονται στην εδραίωση
των γνώσεών τους σε άλλους τομείς του αναλυτικού προγράμματος. Τα είδη των ωφελειών
που προκύπτουν από την ενιαιοποίηση των τεχνών στο σύνολο του προγράμματος σπουδών
αναφέρονται αμέσως παρακάτω οργανωμένα σε κατηγορίες.
Η παρούσα διατριβή ανταποκρίνεται στον δεύτερο ρόλο που έχει η τέχνη όταν
ενιαιοποιείται με άλλα διδασκόμενα θέματα, κυρίως γλωσσικά. Έτσι, παρακάτω
περιγράφονται αναλυτικά οι ωφέλειες από την ενιαιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση.
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πειραματικές έρευνες στον τομέα αυτό είναι περιορισμένες και
έχουν μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τις μη πειραματικές, στη βιβλιογραφία καταγράφεται η
έλλειψη πειραματικών ερευνών και η αναγκαιότητα διενέργειας περισσότερων πειραματικών
μακροχρόνιων ερευνών.

2.2.5. Ωφέλειες από την ενιαιοποίηση των τεχνών στο σύνολο των προγραμμάτων
σπουδών
Στο τελευταίο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα (ΦΕΚ 303 & 304/13-032003/τ. Β΄, σελ. 3733-4400 και ΦΕΚ 1376/18-10-2001/Τ. B΄, σελ. 1623-1723), τονίζεται η
αναγκαιότητα πρόσβασης στη μάθηση με διαθεματικούς, εναλλακτικούς, βιωματικούς
τρόπους. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002), με τον διαθεματικό τρόπο οργάνωσης του
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ελληνικού αναλυτικού προγράμματος, η γνώση αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα, μέσα από
τη διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων, που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τους μαθητές. Τα νέα ελληνικά προγράµµατα σπουδών αποτελούν τις πλέον
αξιόπιστες αντιπροτάσεις στα συµβατικά αναλυτικά προγράµµατα (Ματσαγγούρας, 2002˙
Μπίκος, 2005). Στο πλαίσιο αυτό, οι τομείς της αισθητικής παιδείας ενισχύονται
(Σταματοπούλου, 1998˙ Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2009). Η εκπαίδευση μέσω της τέχνης
προτείνεται ως συστηματική (Βρεττός, 1999˙ Δάλκος, 1998˙ Μαλαφάντης, 2012, 2016),
καθώς αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η τέχνη μπορεί να αναδείξει την αλληλεξάρτηση των
επιμέρους μαθημάτων (Κακούρου-Χρόνη, 2002). Η ενιαιοποίηση αυτή έχει ως επιθυμητό
αποτέλεσμα την ενθάρρυνση του μαθητή να πειραματίζεται, να προβαίνει στους δικούς του
συσχετισμούς, με επιθυμητό αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής του
σκέψης, έτσι ώστε τελικά ο μαθητής να διαμορφώσει το δικό του σύστημα αξιών (Τριλιανός,
2009), μέσα από το οποίο αντιλαμβάνεται οτιδήποτε μαθαίνει. Από μία άλλη οπτική έχει
ασκηθεί κριτική στο Δ.Ε.Π.Π.Σ, όσον αφορά τον ασαφή ορισμό των εννοιών
«διαθεματικότητα» και «διεπιστημονικότητα», την αγνόηση της ιστορικότητας και της
διεπιστημονικότητας της γνώσης ως διαδικασίες ενοποίησης των διδακτικών αντικειμένων,
των μεθόδων, των επιστημονικών γνώσεων και των αισθητικών δραστηριοτήτων (Γρόλλιος,
2006˙ Θεριανός, 2006, Τουλιάτος, 2006˙ Κάτσικας & Θεριανός, 2006).
Ανάμεσα στα οφέλη της ενιαιοποίησης των τεχνών συγκαταλέγεται η ολιστική
ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, δηλαδή ταυτόχρονα οφέλη σε σωματικό,
συναισθηματικό, κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο (Catterall, 2002˙ Deasy, 2002˙ Dickinson,
2002˙ Rooney, 2004˙ Sotiropoulou-Zormpala, 2012). Επιπλέον, έχουν καταγραφεί οφέλη στα
επίπεδα κινητοποίησης των παιδιών για μάθηση, στην αυτοεκτίμησή τους και στις σχέσεις με
τους συμμαθητές τους, καθώς και με τους εκπαιδευτικούς (Darby & Catterall, 1994˙ Ingram
& Riedel, 2003). Ειδικότερα, ως προς το γνωστικό-ακαδημαϊκό επίπεδο, έχουν επίσης
καταγραφεί θετικές επιδράσεις των τεχνών σε άλλα διδασκόμενα θέματα (Bamford, 2006˙
Burnaford, 2007˙ Catterall, 2002˙ Deasy, 2002˙ Dickinson, 2002˙ Rooney, 2004˙ Walker,
Tabone & Weltsek, 2011˙ Winner & Hetland, 2007). Η διδασκαλία αυτή αποτελεί μία
μεταρρυθμιστική στρατηγική (Darby & Catterall, 1994˙ Fiske, 1999). Περιλαμβάνει
διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για μαθητές που προέρχονται από
διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, μαθητές με χαμηλή επίδοση ή αποξενωμένους μαθητές
καθώς βελτιώνουν την επίδοση και την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία (Efland,
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2002˙ Rabkin & Redmond, 2004). Η Jensen (2005) συνηγορεί με τις παραπάνω απόψεις και
ισχυρίζεται ότι ο εγκέφαλος επεξεργάζεται καλύτερα τις πληροφορίες σε ένα πλαίσιο
προσωπικού νοήματος και ποικιλίας, δημιουργώντας νέες συνδέσεις, αναπτύσσοντας και
ενισχύοντας τις συνάψεις που συνδέουν νευρώνες με τους γειτονικούς τους. Επιπρόσθετα, η
ενιαιοποίηση των τεχνών στη διδασκαλία άλλων διδασκόμενων θεμάτων προλαμβάνει την
εκδήλωση προβλημάτων συγκέντρωσης και συμπεριφοράς των μαθητών (Reeves, 2009). Τα
προγράμματα ενιαιοποίησης των τεχνών στη μαθησιακή διαδικασία έχουν διασώσει τις τέχνες
από την απομόνωσή τους, αλλά και τα ακαδημαϊκά προγράμματα από τα αδιέξοδα και τις
διδακτικές καταστάσεις που δεν επιτρέπουν διανοητικές προκλήσεις στα παιδιά (Grumet,
2004). Ο Golton διατυπώνει σχετικά ότι «Οι ειδικοί σκοποί (κοινωνικοί, ηθικοί, τεχνικοί και
αισθητικοί) της αισθητικής αγωγής δικαιώνουν την παρουσία της τέχνης στο σχολείο στα
πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης και συνθέτουν ένα αναντικατάστατο μέσο για την ανάπτυξη
των βασικών λειτουργιών της σκέψης» (Gloton, 1976, σελ. 55).

2.2.5.1. Γνωστικά - Ακαδημαϊκά οφέλη
Αναλύοντας τα εκπαιδευτικά οφέλη που προκύπτουν από την ενιαιοποίηση των
τεχνών σε κάθε διδασκόμενο θέμα, φαίνεται ότι πολλά από αυτά αφορούν τη νοητική
ανάπτυξη του μαθητή. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα που αναμιγνύει τις τέχνες με τα υπόλοιπα
διδασκόμενα αντικείμενα επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν πώς να αναλύουν, να
αξιολογούν και να σκιαγραφούν αιτιολογημένα συμπεράσματα από αυτά που βλέπουν και
ακούν (Winner et al., 2013). Μαθαίνουν να συλλογίζονται το νόημα των αντιλήψεων και των
εμπειριών τους. Μαθαίνουν επίσης να εκφέρουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους,
δημιουργώντας τη δική τους εικαστική τέχνη, χορεύοντας, εκτελώντας μουσική και θέατρο. Η
γνώση και η εμπειρία από την ενασχόληση με τις τέχνες παρέχουν στα παιδιά την ικανότητα
να διευρύνουν τη συλλογιστική τους, να κάνουν συνδέσεις και να σκέφτονται δημιουργικά
(Burnaford et al., 2007).
Το ενδιαφέρον μιας σειράς ερευνητών αφιερώνεται στην επίδραση της ενιαιοποίησης
των τεχνών με άλλα μη καλλιτεχνικά διδασκόμενα θέματα στο σχολείο ως προς την
ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών (Butzlaff, 2000˙ Costa-Giomi, 1999˙ Graziano, Peterson &
Shaw, 1999˙ Holzer, 2009˙ Horowitz & Webb-Dempsey, 2002˙ Ingram & Reidel, 2003˙
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Seaman, 1999). Οι περισσότερες μη πειραματικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της διδασκαλίας μέσω της τέχνης και της επίδοσης των
μαθητών δημοτικού στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Για παράδειγμα, βασισμένη στη θεωρία
πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, μια ερευνητική ομάδα στα σχολεία της Βόρειας
Καρολίνας (North Carolina A+ schools) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές
κατανόησαν βαθύτερα τα διδασκόμενα θέματα, επέδειξαν υψηλές επιδόσεις και
επωφελήθηκαν στον διανοητικό τομέα (Corbett, McKenney, Noblit & Wilson, 2001˙ Marron,
2003˙ Nelson, 2001). Oμοίως, τα αποτελέσματα από την ερευνητική δραστηριότητα του
Catterall και των συνεργατών του (1998, 1999) σε 25.000 μαθητές μέσης εκπαίδευσης
συνηγορούν με την άποψη ότι η ενασχόληση των μαθητών με μουσικές, εικαστικές και
θεατρικές δραστηριότητες κατά την εκμάθηση ανάγνωσης και μαθηματικών συνδέεται με
γνωστικά και αναπτυξιακά οφέλη. Ειδικότερα, όσοι από τους μαθητές συμμετείχαν σε
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της μελέτης παρουσίασαν αυξημένη
ακαδημαϊκή επίδοση, βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης καθώς και χαμηλά ποσοστά ανίας
κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Catterall, 1999˙ Catterall, Chapleau & Iwanaga, 1999).
Παράλληλα, η έρευνα επεκτάθηκε στη διερεύνηση της επίδρασης της μουσικής στη
μαθηματική ικανότητα των μαθητών, καθώς και στη σχέση μεταξύ συμμετοχής σε θεατρικές
δραστηριότητες και επιδόσεων των μαθητών στην ανάγνωση, καταλήγοντας σε θετικές
συσχετίσεις. Ομοίως, οι Catterall και Waldorf (1999) ανέφεραν ότι σε προγράμματα
ενιαιοποίησης των τεχνών, στο Σικάγο, οι μαθητές δημοτικού επέδειξαν καλύτερη επίδοση
στις δοκιμασίες αξιολόγησης συγκριτικά με τα παιδιά των ομάδων ελέγχου. Στον τομέα της
πρωτοσχολικής εκπαίδευσης, οι Erdoğan και Baran (2009) ανέφεραν ότι η διδασκαλία
μαθηματικών μέσω θεάτρου οδήγησε σε υψηλές επιδόσεις στους μαθητές 6 ετών. Σε
αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγουν οιονεί πειραματικές μελέτες (Barry, 2010˙ Fowler,
1979˙ Fiske, 1999˙ Furco & Root, 2010˙ Goldberg˙ 1998˙ Goldschmidt & Jung, 2010˙
Romance & Vitale, 2012˙ Walker, 1995), οι οποίες ενισχύουν την άποψη για τα ακαδημαϊκά
οφέλη της ενιαιοποίησης των τεχνών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Hartzler, 2000).
Εκτός όμως από τα οφέλη στην επίδοση, εντός ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που
σχετίζεται με τις τέχνες, οι μαθητές καλλιεργούν κάποιους ποιοτικούς τρόπους σκέψης.
Αναπτύσσουν δηλαδή βαθύτερες, ευρύτερες ή «ανώτερης τάξης» δεξιότητες σκέψης, όπως
είναι η κατανόηση, η ερμηνεία και η επίλυση προβλημάτων (Eisner, 2002). Οι δεξιότητες
αυτές επιτρέπουν στον μαθητή να συγκρίνει διαφορετικά στοιχεία του κόσμου που τον
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περιβάλλει, να αναγνωρίζει τις αντιθέσεις και ως εκ τούτου να κατανοεί την πολυπλοκότητά
του (Burton, Horowitz & Abeles, 1999˙ Psilos, 2002˙ Snyder & Rooney, 2004˙ Winner et al.,
2013). Σε προγράμματα που έχουν διεξαχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι το πρόγραμμα
Arts Connection Project, στο οποίο συμμετείχαν 120 σχολεία στη Νέα Υόρκη, μέσα από την
ενιαοποίηση των τεχνών για τη εκμάθηση της Γλώσσας, διαπιστώθηκε ενίσχυση των
γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, όπως είναι η ικανότητα σύλληψης πολλαπλών τρόπων
αναπαράστασης ενός προβλήματος, η αυθεντικότητα, η επεξεργασία των πληροφοριών και η
βελτίωση στις δεξιότητες ανάγνωσης (Hefferen, 2005, στο Burnafor, Brown, Doherty &
McLaughin, 2007). Αλλά και οι Winner & Hetland (2000, 2007), συλλέγοντας δεδομένα από
παρατηρήσεις και συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σε σχολεία όπου η τέχνη
διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο, διαπίστωσαν ότι κατά την εξοικείωση των μαθητών με
συγκεκριμένες τεχνικές των εικαστικών τεχνών, τα παιδιά διδάσκονται επίσης μια
αξιοσημείωτη σειρά διανοητικών συνηθειών, οι οποίες παραμελούνται από τις παραδοσιακές
διδακτικές προσεγγίσεις. Σε αυτές εντάσσονται η ανάπτυξη οπτικοχωρικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων αναστοχασμού, η μαθητική εμπλοκή, η διατήρηση της προσοχής των παιδιών σε
μαθησιακά έργα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η απελευθέρωσή τους από στερεότυπα και η
αντίληψη της πραγματικότητας με ακρίβεια και αμεσότητα. Επιπλέον, σε ανάλογα πλαίσια, τα
οποία επικεντρώνονται στην ενιαιοποίηση της τέχνης με άλλους μαθησιακούς τομείς, τα
παιδιά έχει φανεί να προβαίνουν σε σαφείς συνδέσεις μεταξύ της σχολικής εργασίας και του
εξωτερικού κόσμου (Winner & Hetland, 2007) αλλά και σε διασυνδέσεις όλων των θεματικών
περιοχών του αναλυτικού προγράμματος (Burnaford et al., 2007). Μέσω της εξερεύνησης και
του πειραματισμού, επιτρέποντας στα λάθη να τους οδηγήσουν σε ανεξερεύνητες
ανακαλύψεις, οι μαθητές οδηγούνται σε πρωτότυπα έργα. Μέσω των τεχνών καλούνται να
φανταστούν μη υπαρκτές καταστάσεις και να οραματιστούν μελλοντικές πιθανότητες (Burton
Horowitz & Abeles, 1999˙ Knight, 2010˙ Winner & Hetland, 2007). Στα γνωστικά οφέλη που
έχουν εντοπιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία, συγκαταλέγεται επίσης η επιμονή των παιδιών
στην ολοκλήρωση του μαθησιακού στόχου παρά τις όποιες δυσκολίες (Winner & Hetland,
2007˙ Winner et al., 2013). Επιπρόσθετα, οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες σχεδιασμού,
οργάνωσης (Catterall & Darby, 1994˙ Psilos, 2002) αλλά και λήψης αποφάσεων (Drake,
2007˙ Winner et al., 2013). Οι δεξιότητες αυτές βοηθούν τη σύνδεση των παιδιών με τον
εαυτό τους, τους άλλους και τον έξω κόσμο. Η διασύνδεση των διδασκόμενων θεμάτων με τις
τέχνες βοηθά επίσης τους μαθητές να αποκτήσουν παρατηρητικότητα (Scott, Harper &
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Boggan, 2012). Επειδή οι δραστηριότητες τέχνης δίνουν ευκαιρίες τα παιδιά να
ανταποκρίνονται χωρίς σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, απελευθερώνονται και
ανακαλύπτουν προσωπικά νοήματα για το κάθε διδασκόμενο θέμα (Winner et al., 2013).
Ακόμη, λόγω του ότι κατά την ενασχόληση με τις τέχνες οι μαθητές δεν εκτελούν απλά
εντολές, αλλά γίνονται μέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία, εξερευνούν δεδομένα και
ανακαλύπτουν απαντήσεις, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και την εφευρετικότητά
τους (Fowler, 1996˙ Winner & Hetland, 2007). Έτσι, ενθαρρύνεται η εμβάθυνσή τους στη
γνώση και η ανάπτυξη της πολλαπλής τους νοημοσύνης (Billig, 2010˙ Furco, 2010).
Πολυάριθμες μελέτες, για παράδειγμα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι δεξιότητες
που κατακτώνται κατά την εκμάθηση εκτέλεσης ενός μουσικού οργάνου επιδρούν στην
αναγνωστική ικανότητα του ατόμου, ενισχύοντας τη φωνολογική του επίγνωση, την
αναγνώριση και την αποκωδικοποίηση των λέξεων (Anvari, Trainor, Woodside & Levy,
2002˙ Butzlaff, 2000˙ Mingat & Suchau, 1996˙ Παπαιωάννου, 2011˙ Wandell, Dougherty,
Benshachar & Deutch, 2008). Θετικά αποτελέσματα φαίνεται να επιφέρει η ενασχόληση με τη
μουσική και στις στρατηγικές γραφής. Επιπλέον, στη βιβλιογραφία καταγράφονται τα
μακροχρόνια οφέλη της ενασχόλησης με τη μουσική στη μνήμη, που αποτελεί σημαντικό
παράγοντα της γενικότερης επίδοσης του μαθητή (Bolduc & Fleuret, 2009). Υπό αυτό το
πρίσμα, παρουσιάστηκαν στοιχεία που υποστηρίζουν τη συμβολή της μουσικής στην
οπτικοχωρική συλλογιστική (Scripp, 2002˙ Winner et al., 2013), στην πληρέστερη κατανόηση
μαθηματικών χωροχρονικών εννοιών (Catterall, 2002) και στη βελτίωση των χωροχρονικών
δεξιοτήτων, οι οποίες ασκούν θετική επίδραση σε δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης
(Butzlaff, 2000˙ Winner & Hetland, 2000). Ακόμη, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ
της θεατρικής δραστηριοποίησης και της απόκτησης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων (π.χ.
όταν οι μαθητές αναλογίζονται τη σειρά με την οποία θα δράσουν) (Fowler, 1996˙ Winner &
Hetland,

2000).

Ιδιαίτερα

ισχυρή

φάνηκε

η

συσχέτιση

ανάμεσα

στη

θεατρική

δραστηριοποίηση και την ενδυνάμωση λεκτικών δεξιοτήτων των μαθητών και συγκεκριμένα
στην απόδοσή τους στην ανάγνωση και τον γραπτό λόγο, στην κατανόηση κειμένων και την
επαναδιατύπωση αφηγήσεων, στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, καθώς και ανάπτυξη άλλων
διανοητικών συνηθειών (Catterall, 2002˙ Deasy, 2002˙ Podlozny, 2000˙ Winner & Hetland,
2000˙ Winner et al., 2013). Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους Winner et al. (2013), δεν είναι
απαραίτητο να προσδοκά κανείς αύξηση των επιδόσεων των μαθητών μέσω των τεχνών. Οι
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τέχνες βελτιώνουν νοητικές δεξιότητες, που δεν μπορούν να αξιολογηθούν από γλωσσικά
τεστ.
Επιπρόσθετα, αρκετοί ερευνητές μελέτησαν το θέμα της «μεταφοράς» (transfer) των
δεξιοτήτων που προσφέρει η ενασχόληση με τις τέχνες σε άλλους τομείς μάθησης (Bransford
et. al, 2002˙ Catterall, 2002˙ Damasio, 1995˙ Gardner, 1999). Το ζήτημα της «μεταφοράς»
προσδιορίζει τον βαθμό στον οποίο οι δεξιότητες που αποκτώνται από την ενασχόληση με την
τέχνη μπορούν να μεταφερθούν στη γενικότερη μάθηση του ατόμου και να οδηγήσουν στην
ακαδημαϊκή του επιτυχία. Ο Zoltán Kodály, δημιουργός ενός συστήματος διδασκαλίας της
μουσικής, αναφέρει ότι στα σχολεία όπου η μουσική αποτελεί υποχρεωτικό διδασκόμενο
αντικείμενο, τα παιδιά παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στα υπόλοιπα μαθήματα, καθώς η
διέγερση που τους προκαλεί η μουσική αυξάνει τη δεκτικότητα του νου τους σε οποιοδήποτε
άλλο διδασκόμενο θέμα (Καρτασίδου, 2007).
Στοιχεία που στηρίζουν επίσης την υπόθεση της μεταφοράς προσφέρουν οι γνωστικές
επιστήμες και οι νευροεπιστήμες, οι οποίες με την πρόοδο που έχουν σημειώσει, καθιστούν
δυνατή τη διερεύνηση της επίδρασης των τεχνών στην ανάπτυξη του ατόμου (Gerraty,
Davidow, Wimmer, Kahn & Shohamy, 2014˙ Kaplan, 2014). Σύμφωνα με τα πορίσματα των
παραπάνω

θεωριών,

η

καλλιτεχνική

ενασχόληση

και

οι

αισθητικές

εμπειρίες

αναδιοργανώνουν τα νευροβιολογικά συστήματα και τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου.
Συγκεκριμένα, οι τέχνες ενισχύουν τα νευροβιολογικά συστήματα που σχετίζονται με τη
νόηση, το συναίσθημα, την αντίληψη και την προσοχή. Μάλιστα, η ανάπτυξη και η
αναδιοργάνωση της εγκεφαλικής λειτουργίας λόγω της καλλιτεχνικής δραστηριοποίησης
μπορούν να επηρεάσουν το πώς και το πόσο καλά ο εγκέφαλος επεξεργάζεται άλλα
διδασκόμενα θέματα.
Οι δυνατότητες αυτές γενικεύονται από την εκμάθηση των τεχνών στην εκμάθηση
άλλων τομέων (Darby & Catterall, 1994). Σε συμφωνία με την υπόθεση της μεταφοράς της
μάθησης, ο Fiske (1999) ισχυρίστηκε ότι ένα διαθεματικό μαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο
οι τέχνες, παρέχουν ευκαιρίες για δραστηριοποίηση και ενεργητικότητα, επιφέρει τη
δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου επιρροών, όπου ο ένας τομέας τονώνει τον άλλο,
δημιουργώντας ένα βελτιωμένο περιβάλλον μάθησης. Σύμφωνα με τον Catterall (2005), η
επίδραση της τέχνης στη νόηση αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης και την
κινητοποίηση για μάθηση. Οι Burton, Horowitz & Abeles (1999) συνάδουν με τους
προηγούμενους ισχυρισμούς, περιγράφοντας τη δυναμική, αμοιβαία σχέση στην οποία οι
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εικαστικές τέχνες, η μουσική, η λογοτεχνία και η ανάγνωση συνδυάζονται έτσι ώστε ο ένας
τομέας να ενισχύει ένα άλλο. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι οι τέχνες διδάσκουν στα παιδιά
ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, τρόπους για να δομήσουν και να οργανώσουν
διαφορετικά είδη εμπειριών και ενισχύουν την πολυπλοκότητα στη σκέψη τους. Οι δεξιότητες
αυτές μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους τομείς, όπως τα μαθηματικά και η γλώσσα.
Ωστόσο, δεδομένου ότι η μεταφορά είναι στην καρδιά της πολύ πρόσφατης έρευνας
για την καλλιτεχνική εκπαίδευση, και επειδή είναι δύσκολο να ερευνηθεί μία τέτοια
μεταφορά, ο Catterall (2005) συνέστησε μια ευρύτερη άποψη του όρου, σύμφωνα με την
οποία η μεταφορά περικλείει κάθε δεξιότητα που σχετίζεται με τη νόηση. Το γεγονός ότι η
θεατρική ενασχόληση, για παράδειγμα, ευνοεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις
επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες βελτιώνουν την μάθηση, σύμφωνα με τον Catterall, θα
μπορούσε να εξεταστεί ως μεταφορά. Ομοίως, οι Burton et al. (1999) προτείνουν ότι οι τέχνες
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως «συνέταιροι» άλλων μαθησιακών τομέων έτσι ώστε να
συνεισφέρουν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο στο σύνολo της μαθησιακής διαδικασίας. Οι
μελέτες για τη μεταφορά είναι περισσότερο χρήσιμο να ερευνούν εάν η μάθηση σε έναν
τομέα επιφέρει μεγαλύτερη προετοιμασία ή διευκολύνει τη μελλοντική μάθηση ενός τομέα
(Bransford & Achwartz 1999 Winner et al., 2013).

2.2.5.2. Κοινωνικά οφέλη
Από μία άλλη οπτική, τα οφέλη από την ενιαιοποίηση των τεχνών στα υπόλοιπα
διδασκόμενα θέματα σχετίζονται με την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Η επικοινωνιακή
συμπεριφορά είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την αισθητική εμπειρία, η οποία βοηθά τη
σύνδεση των παιδιών με τους άλλους και τον κόσμο. Η ομιλία, οι χειρονομίες, η κίνηση, η
μουσική και τα εικαστικά είναι όλα μέρος ενός πρώιμου ρεπερτορίου των επικοινωνιακών
συμπεριφορών του παιδιού και παρέχουν ευκαιρίες προσωπικής έκφρασης και συνεργασίας
(Johnson, 2007). Η συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα ενιαιοποίησης των τεχνών έχει
φανεί ότι επιφέρει θετικές αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών και στην
αυτορρύθμισή τους (Azzam et al., 2009˙ Catterall & Waldorf, 1999˙ Dallas Arts Partners,
2004˙ Ingram & Seashore, 2003˙ Nelson, 2001).
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Οι Catterall & Waldorf (1999) διερεύνησαν για χρονικό διάστημα 6 ετών την
επίδραση του προγράμματος CAPE (Chicago Arts Partnerships in Education) ενιαιοποιώντας
τις εικαστικές τέχνες και το θέατρο με την ανάγνωση και τις κοινωνικές επιστήμες. Με το
πέρας του προγράμματος, παρατήρησαν βελτίωση του σχολικού κλίματος, της ποιότητας των
σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών-γονέων.
Επίσης, σε μια ποιοτική έρευνα, στην οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα COO
(Creating Original Opera), στο οποίο ενσωματώθηκαν δραστηριότητες μουσικής και θεάτρου
στην ανάγνωση και τη γραφή, παρατηρήθηκε συνεργατική επίλυση των προβλημάτων από
τους μαθητές και συνεκτική συνεργασία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας (Wolf στο Fiske, 1999).
Παρόμοια, οι Ingram and Seashore (2003) παρατήρησαν ότι με την ολοκλήρωση ενός
προγράμματος ενιαιοποίησης των τεχνών “arts integration”, οι μαθητές επέδειξαν
βελτιωμένες επικοινωνιακές δεξιότητες κατά τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, ενώ οι μαθητές
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εντάχθηκαν στην ομάδα των συνομηλίκων τους. Επιπλέον,
οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέφεραν ότι βελτιώθηκε η
συνεργασία των μαθητών κατά τη διαδικασία επίτευξης ενός κοινού στόχου και μειώθηκε η
κοινωνική και ακαδημαϊκή απομόνωση που αισθάνονταν κάποιοι από αυτούς.
Ακόμη, κατά τη διάρκεια προγραμμάτων ενιαιοποίησης των τεχνών στη μαθησιακή
διαδικασία, οι μαθητές επιδεικνύουν συχνότερα συνεργατικές μαθησιακές συμπεριφορές (π.χ.
απευθύνουν ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς και στους συνομηλίκους τους, αναζητούν
βοήθεια, παρατηρούν τα έργα ή τις δραστηριότητες των συμμαθητών τους) (Dallas Arts
Partners, 2004). Επιπρόσθετα, μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα διδασκαλίας
μέσω τέχνης, οι μαθητές έχει φανεί ότι επιδεικνύουν σεβασμό, αυτοπειθαρχία και
ανεκτικότητα στις απόψεις των συμμαθητών τους (Curva, 2005), προβαίνουν σε ευγενικές
παραχωρήσεις σε άλλους (De la Cruz, 1995), και ως εκ τούτου φαίνεται να βελτιώνουν τις
ικανότητές τους για επίλυση των συγκρούσεων (Pellegrini, 1984, στο Burnaford et al., 2007).
Με άλλα λόγια, μειώνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών (Metzel & Boswell,
στον Rooney, 2004), οι οποίοι προσαρμόζονται ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο (Burton,
Horowitz & Abeles, 1999˙ De la Cruz, 1995˙ Fiske, 1999˙ Rooney, 2004˙ Wolf, 1998).
Παράλληλα, σε σχετικές έρευνες έχει διαπιστωθεί βελτίωση των μη λεκτικών τους
επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Parks & Rose, 1997).
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Ειδικότερα, έχει φανεί ότι οι θεατρικές δραστηριότητες αναπαριστούν κοινωνικούς
κανόνες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στις οποίες οι μαθητές ανακαλύπτουν νέες πλευρές
του εαυτού τους. Η Dorothy Heathcote γύρω στο 1970 και 1980, με σκοπό να προσφέρει
στους εκπαιδευτικούς μια διδακτική προσέγγιση έτσι ώστε να αξιοποιήσουν το δράμα σε όλο
το πρόγραμμα σπουδών (Bolton, 2003) ανέπτυξε μια μεθοδολογική προσέγγιση, την οποία
ονόμασε «μανδύα του ειδικού» (mantle of the expert). Oι μαθητές σε ένα project, που έχει
στηθεί στο πλαίσιο ενός «μανδύα του ειδικού», αναλαμβάνουν ρόλους ειδικών σε μια
φανταστική οργάνωση, μία εταιρεία ή έναν σύλλογο και έπειτα τους ζητείται να φέρουν εις
πέρας έναν στόχο που σχετίζεται με την ειδικότητά τους (Heathcote, 2009). Μέσα σε αυτό το
φανταστικό πλαίσιο oι μαθητές δεν υποδύονται έναν χαρακτήρα, αλλά υιοθετούν έναν ρόλο
ειδικευμένου επαγγελματία, που είναι υπεύθυνος να διευθετήσει κάτι. Συνήθως καλούνται να
βοηθήσουν έναν εξωτερικό παράγοντα, όπως είναι ο εκπαιδευτικός, να επιλύσει κάποιο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει (O’Neill, 2015). Τα παιδιά ως «κάποιοι άλλοι», συνεργάζονται
ως μια υπεύθυνη ομάδα εμπειρογνωμόνων, που διαθέτουν εξουσία, ευθύνες και καθήκοντα
προς τους άλλους και χτίζουν ο ένας στη σκέψη του άλλου (Heathcote, 2015). Η συμπεριφορά
τους υπόκειται στους κανόνες ενός περιβάλλοντος με όρους πραγματικής ζωής. Kατά τη
διαδικασία επίλυσης του προβλήματος, συχνά είναι απαραίτητο οι μαθητές να «βγουν» από το
φανταστικό πλαίσιο και να διδαχθούν ένα θέμα του αναλυτικού προγράμματος, το οποίο θα
τους διευκολύνει στην επίλυση του ζητήματος όταν εισέλθουν ξανά στη φαντασία (Τaylor,
2016). Η μέθοδος αυτή τοποθετεί τον μαθητή στο επίκεντρο της μάθησης. Αν και μοιράζεται
κοινές παιδαγωγικές και φιλοσοφικές αρχές με τη μέθοδο Project, διαφοροποιείται στο ότι τα
παιδιά δεν ερευνούν ένα θέμα ως «μαθητές», αλλά μυούνται στην έννοια της προσωπικής
ευθύνης, χωρίς να λειτουργούν υπό το πρίσμα ενός καθήκοντος. Επίσης, στο περιβάλλον της
τάξης οι ενέργειές των παιδιών δεν ελέγχονται από εξωτερικές δυνάμεις (Heathcote & Bolton,
1995). Η δυνατότητα λειτουργίας εντός ενός φανταστικού πλαισίου, όπου οι μαθητές
πειραματίζονται, λαμβάνουν αποφάσεις, αναλαμβάνουν ευθύνες και συναντούν προκλητικές
καταστάσεις, αποτελεί ένα είδος «ασφαλούς ζώνης» μέσα στην τάξη. Σε αντίθεση με τον
πραγματικό κόσμο, όπου τα παιδιά σπανίως βιώνουν αντίστοιχες εμπειρίες, σε έναν
φανταστικό κόσμο έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν, να συζητήσουν και να αξιολογήσουν
διαφορετικές δυνατότητες και επιλογές (Taylor, 2016). Με τη δημιουργία συνθηκών
δράματος, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να διερευνούν τις ενέργειες, τα κίνητρα και τις αξίες
των ανθρώπων. Επίσης, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τα γεγονότα, να
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πειραματίζονται με διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης προκλήσεων και προβλημάτων. Οι
σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών, σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία,
διέπονται από ισότητα, καθώς οι δύο πλευρές συνεργάζονται για τη διευθέτηση των
ζητημάτων (Bolton, 2003). Τέλος, η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί δεξιότητες υποκριτικής ή
γνώση τεχνικών του δράματος από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος δημιουργεί στοχευμένες και
συνεκτικές δραστηριότητες για την ομάδα, κατευθύνει την ομάδα πώς να λειτουργήσει και τι
πρέπει να κάνει για να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν τα μέλη της. Αξιολογεί το έργο της
ομάδας, παρέχει πληροφορίες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες. Επιπλέον, ο
εκπαιδευτικός θέτει εμπόδια έτσι ώστε οι μαθητές να διερευνήσουν πολλαπλές οπτικές των
ζητημάτων που εξετάζονται. Σκοπός της έντασης είναι να δημιουργήσει ενθουσιασμό,
ενδιαφέρον και ενέργεια στους μαθητές, καθώς και να οικοδομηθεί η ψυχική ανθεκτικότητά
τους (O'Neill, 2015).
Γενικότερα, φαίνεται ότι οι θεατρικές δραστηριότητες προάγουν την αλληλεπίδραση
των μελών που συνεργάζονται, συνερευνούν και συνδημιουργούν (Jackson, 1993). Αλλά και
μέσα από τις εικαστικές τέχνες οι μαθητές χαρτογραφούν φιλίες, συμπάθειες και αντιπάθειες
με συμμαθητές και συνομηλίκους (Anning & Ring, 2004), ενθαρρύνονται να διηγηθούν
σημαντικές για τη ζωή τους ιστορίες, μαθαίνουν πώς να συνυπάρχουν, εμβαθύνουν
περισσότερο στο εγώ, στην ανακάλυψη και κατανόηση του εαυτού τους και των γύρω τους
για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους με τρόπο ολιστικό (Catterall & Waldorf˙ Wick,
2000˙ Deasy, 2003˙ Upitis & Smithrim, 2003 στο Bresler, 2007).

2.2.5.3. Συναισθηματικά οφέλη
Μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της τέχνης είναι η ικανοποίηση των ατομικών
συναισθηματικών αναγκών των παιδιών. Τα οφέλη σε συναισθηματικό επίπεδο από την
εφαρμογή προγραμμάτων ενιαιοποίησης των τεχνών έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία
(Corbett, Kenney, Noblit & Wilson, 2001˙ Marron, 2003˙ Nelson, 2001). Τα παιδιά φαίνεται
να εμπλέκονται συναισθηματικά στη μαθησιακή διαδικασία σε τέτοια προγράμματα (Grumet,
2004) από τα οποία αντλούν απόλαυση, διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους και ενισχύουν
την ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία (Burnaford et al., 2007˙ Deasy, 2002).
Πιο συγκεκριμένα, όταν η τέχνη ενιαιοποιείται στη διδασκαλία άλλων διδασκόμενων
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θεμάτων, έχει φανεί ότι μπορούν να συμβούν αλλαγές στα επίπεδα αυτογνωσίας σε μαθητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Mέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές
αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και εκτιμούν τις δυνατότητες αλλά και τους
περιορισμούς τους (Azzam, Grodzicki, Richards, & Szanyi, 2009˙ Catterall & Waldorf, 1999˙
Curva & Associates, 2005˙ Dallas Arts Partners, 2004˙ Horowitz, 2004). Ακόμη, σε
πειραματικές ομάδες, στις οποίες οι μαθητές διδάσκονταν μέσω τέχνης, παρατηρήθηκε
βελτίωση στην ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων τους συγκριτικά με ομάδες ελέγχου
στις οποίες οι μαθητές διδάσκονταν με παραδοσιακό τρόπο (Azzam et al., 2009).
Στη διδασκαλία μέσω τέχνης η μάθηση είναι ενεργητική, εφόσον ο ρόλος του εκπαιδευτικού
συχνά ανατρέπεται και δεν περιορίζεται στην απλή μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων. Ο
εκπαιδευτικός επιχειρεί να προσφέρει κίνητρα μάθησης και να ενδυναμώσει τον μαθητή, έτσι
ώστε να οικοδομήσει τη γνώση ο ίδιος, να αισθανθεί ότι η γνώση του ανήκει (Αυδή &
Χατζηγεωργίου, 2007). Ερευνητές που διεξήγαν παρατηρήσεις σε σχολικές τάξεις στις οποίες
η τέχνη είχε τον ρόλο του μέσου διδασκαλίας, διαπίστωσαν ότι οι μαθητές φάνηκαν να έχουν
ενισχυμένο κίνητρο για εμπλοκή στους διάφορους τομείς της μάθησης (Azzam et al., 2009˙
Dallas Arts Partners, 2004). Ειδικότερα, σε ένα πρόγραμμα ενιαιοποίησης των τεχνών στην
Καλιφόρνια, οι Azzam et al. (2009) χρησιμοποίησαν το εργαλείο CAIMI (Children’s
academic intrinsic motivation inventory) για τη μέτρηση των εσωτερικών κινήτρων μαθητών
που συμμετείχαν σε πειραματικές ομάδες και μαθητών ομάδων ελέγχου σε διάφορους
μαθησιακούς τομείς (ανάγνωση, μαθηματικά, επιστήμες) αλλά και για τη μέτρηση της γενικής
τους εσωτερικής κινητοποίησης. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι μαθητές των πειραματικών
ομάδων ήταν περισσότερο κινητοποιημένοι εσωτερικά σε σύγκριση με τους μαθητές των
ομάδων ελέγχου στους τομείς της ανάγνωσης και των μαθηματικών και επιπλέον
υπερτερούσαν από τους μαθητές των ομάδων ελέγχου ως προς τη γενική τους εσωτερική
κινητοποίηση. Ακόμη, στα συναισθηματικά οφέλη συγκαταλέγονται ο μεγαλύτερος
ενθουσιασμός για μάθηση (Catterall & Waldorf, 1999˙ Morrow, 2001) και η βελτίωση της
διάθεσης των μαθητών (Coleman, Drake & Winner, 2011˙ Curva, 2005˙ Dalebroux, Goldstein
& Winner, 2008˙ DeMoss & Morris, 2002), συνθήκες που συμβάλλουν στη βελτίωση της
επίδοσης σε γνωστικά έργα (Nantais & Schellenberg, 1999˙ Thompson & Schellenberg &
Husain, 2001 στο Winner et. al, 2013). Στη βιβλιογραφία έχουν σημειωθεί επίσης στοιχεία
θετικού συσχετισμού ανάμεσα στη θεατρική δραστηριοποίηση, την κατανόηση του εαυτού
και τη συναισθηματική αυτορρύθμιση (Catterall, 2002˙ Deasy, 2002˙ Podlozny, 2000˙ Winner
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& Hetland, 2000˙ Winner et al., 2013). Μέσα από τη δραματική τέχνη, το παιδί υποδύεται
ρόλους που έχουν σχέση με τον εαυτό του, ώστε βαθμιαία αποκτά μια βάση εμπειριών για να
σχεδιάσει στο μέλλον αποτελεσματικά ό,τι έχει σχέση με τον εαυτό του, τα συναισθήματά
του, τις ενέργειές του, τις σχέσεις του με τους άλλους και το περιβάλλον (Κοντογιάννη, 2012).
Οφέλη στη δημιουργικότητα
Eκτός από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου μέσω
τέχνης, παρουσιάζονται τα οφέλη των τεχνών στις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών, επειδή
η σχέση τέχνης-δημιουργικότητας είναι ιδιαίτερη (Burton, Horowitz & Abeles, 2000˙ Byun,
2004˙ European Commission, 2009˙ Isbell & Raines, 2013˙ Kim, 2000˙ Marshall, 2015˙
Minton, 2000˙ Perrin, 1994˙ Silverstein & Leyne, 2010˙ Yeh, 2008). Η καθαρά διανοητική
οντότητα της δημιουργικότητας έχει αναθεωρηθεί από τους πιο σύγχρονους μελετητές και
θεωρείται ότι γεννά και συναισθήματα (Csikszentmihalyi, 1996˙ Sternberg, 2006). Η δε
δημιουργική μάθηση θεωρείται πεδίο και των δύο πόλων (Davies, Jindal-Snape, Collier,
Digby, Hay & Howe, 2013˙ Ferrari, Cachia & Punie, 2009).
Η δημιουργικότητα ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να γεννά ιδέες και
νεωτεριστικές λύσεις –προϊόντα καινούρια και ασυνήθιστα (Sternberg & Lubart, 1996˙
Torrance & Goff, 1992)–

και αντιτάσσεται στην έννοια της ομοιομορφίας και του

κομφορμισμού (Torrance & Goff, 1992). Στο μοντέλο δομής της νοημοσύνης, o J.P Guilford
(1967, 1988) υποστήριξε ότι η δημιουργικότητα αποτελεί έναν από τους τύπους γνωστικών
διεργασιών του ανθρώπινου νου και αντιπροσωπεύει περισσότερο μια αποκλίνουσα παρά μια
συγκλίνουσα σκέψη. Η συγκλίνουσα σκέψη ονομάζεται και κριτική ή πλάγια σκέψη και
αναφέρεται στην ικανότητα του άνθρωπου να επιλύει προβλήματα (ανάλυση, σύγκριση,
σύνθεση, ταξινόμηση παραστάσεων και εννοιών) με βάση τη λογική, τα οποία επιδέχονται
μόνο μία λύση. Αντίθετα, η αποκλίνουσα σκέψη είναι η νοητική ικανότητα με την οποία η
επεξεργασία των δεδομένων ενός προβλήματος γίνεται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο, ο οποίος
του επιτρέπει νέους και ανορθόξους συνδυασμούς, με σκοπό την εύρεση μεγάλου αριθμού
πρωτότυπων ιδεών και πιθανών λύσεων. (Παρασκευόπουλος, 2004). Πρόκειται για την
προδιάθεση για δημιουργία, η οποία είναι έμφυτη σε όλους τους ανθρώπους, κάθε ηλικίας.
Αυτή η τάση είναι στενά συνυφασμένη με το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον και απαιτεί
ευνοϊκές συνθήκες για να εκφραστεί (Σέργη, 1994˙ Sharp & Le Mi tais, 2000˙ Torrance,
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1988). Ο φόβος παρέκκλισης και η κοινωνική συμμόρφωση είναι ανασχετικοί παράγοντες της
δημιουργικότητας και της δημιουργικής διασκαλίας (Ξανθάκου, 1998). Οι μορφές
συμπεριφοράς που φανερώνουν δημιουργικότητα είναι οι εξής:
● Πνευματική ευχέρεια: η ικανότητα του ατόμου να παράγει μια ποικιλία ιδεών,
συλλογισμών και συσχετισμών για το ίδιο ζήτημα
● Πνευματική ευλυγισία: η ικανότητα του ατόμου να μεταβαίνει από έναν τρόπο
προσέγγισης του προβλήματος σε έναν άλλο.
● Η πρωτοτυπία της σκέψης: η ικανότητα του ατόμου να παράγει πρωτότυπες ιδέες
και λύσεις κατά τη διαδικασία προσέγγισης ενός προβλήματος.
● Σχετική αδιαφορία για το κοινώς παραδεκτό: συνοδεύεται από αναζήτηση του
πρωτότυπου, του παράλογου, του εναλλακτικού.
● Η ευαισθησία στα προβλήματα του περιβάλλοντος: αντίληψη και παρατήρηση
λεπτομερειών που δεν είναι άμεσα αντιληπτές στους υπόλοιπους (Δανασσής- Αφεντάκης,
1997, σελ.106-107).
Ο Torrance κατασκεύασε τα τεστ δημιουργικής σκέψης, τα οποία αξιολογούν δύο
βασικούς τύπους της δημιουργικότητας (Kaufman & Baer, 2012˙ Κim, 2006˙ Zeng et al.,
2011):
α. Τις λεκτικές αποδείξεις, που ονομάζονται «παιχνίδια ερωτήσεων», των συνεπειών
και των μεταμορφώσεων ενός αντικειμένου και
β. Τις γραπτές αποδείξεις για την κατάρτιση και τη συμπλήρωση ενός σχεδίου
παράλληλων γραμμών ή κύκλων.
Ο Freire (1977) βασιζόμενος στις αρχές του Vygotsky, άσκησε κριτική στο είδος της
εκπαίδευσης που ονόμασε «τραπεζική εκπαίδευση», όπου ο εκπαιδευτικός λειτουργεί σαν τον
«καταθέτη» που κάνει καταθέσεις τις οποίες οι μαθητές δέχονται παθητικά σαν τα
«ταμιευτήρια», αποτυπώνουν στη μνήμη τους και επαναλαμβάνουν υπομονετικά. Η
τραπεζική εκπαίδευση παραλύει τη δημιουργική δύναμη του εκπαιδευόμενου και έρχεται σε
αντίθεση με την «προβληματίζουσα μάθηση», στην οποία προσανατολίζονται οι τέχνες, ενώ
συνεπάγεται συνεχή αποκάλυψη της πραγματικότητας. Η πρώτη προσπαθεί να διατηρήσει τη
βύθιση στη συνείδηση, ενώ η δεύτερη αγωνίζεται για την ανάδυσή της και για μια κριτική
επέμβαση στην πραγματικότητα. Ο Lowenfeld (1947) και ο Read (1958) είναι από τους
πρώτους που θεώρησαν την ενασχόληση με τις τέχνες ως διεργασία που απελευθερώνει το
πνεύμα και παρέχει διέξοδο στην δημιουργική παρόρμηση. Παρόμοια, οι Hetland, Winner,
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Veenema & Sheridan (2013) υποστήριξαν ότι η ενασχόληση με τις τέχνες δίνει την ευκαιρία
στα παιδιά να σκεφτούν με δημιουργικό τρόπο. Από τις μελέτες τους διαπίστωσαν ότι οι
εικαστικές τέχνες αποτελούν ένα πεδίο στο οποίο οι μαθητές καλούνται να πειραματιστούν,
να δοκιμάσουν νέα πράγματα, να ρισκάρουν να υπερβούν τα όριά τους, να «επεκτείνουν» τον
εαυτό τους. Η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες αισθητικής αγωγής συμβάλλει
στην ανάπτυξη δημιουργικών μορφών συμπεριφοράς, όπως είναι η νοητική ευελιξία, η
πρωτοτυπία της σκέψης και η ικανότητα δημιουργίας νέων «προϊόντων» (Gardner, 1983,
1993˙ Jensen, 2001, Rooney, 2004˙ Sternberg, 1985). Κατά την καλλιτεχνική ενασχόληση, τα
παιδιά νιώθουν ικανά να λειτουργήσουν με τη φαντασία τους, επιδεικνύουν προθυμία να
δοκιμάσουν νέα πράγματα και να εξερευνήσουν καταστάσεις αβεβαιότητας (Burton,
Horowitz & Abeles, 1999˙ Ritter, 1999˙ Stronge, 2002). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ
σημαντικά στη σύγχρονη κοινωνία, που απαιτεί από το άτομο να διαθέτει ικανότητες
καινοτομίας, πρωτοβουλίας, επιμονής για την επίλυση προβλημάτων και την επιδίωξη
ευκαιριών. Έρευνες καταδεικνύουν μάλιστα τη σύνδεση συγκεκριμένων μορφών τέχνης, με
την ανάπτυξη συγκεκριμένων μορφών δημιουργικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, μέσα από τη
θεατρική δραστηριοποίηση καλλιεργείται η φαντασία, προωθείται η δημιουργία αυθεντικών
έργων και ενθαρρύνεται η δημιουργική έκφραση παιδιών προσχολικής ηλικίας (Hui & Lau,
2006˙ Yeh, 2008). Σε παρόμοιες συσχετίσεις μεταξύ χορού και δημιουργικής σκέψης
καταλήγουν οι Caf (1997), Kim (1998) και Minton (2000).
Στη βάση αυτή, το ενδιαφέρον σύγχρονων ερευνητών για την ενιαιοποίηση των
τεχνών επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις αλλαγές που επέρχονται στη δημιουργικότητα
των μαθητών από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ενιαιοποίησης των τεχνών (Brouillette
& Burns, 2005˙ Goff & Ludwing, 2013˙ Hefferen, 2005˙ Rich, Lane, Polin & Marks, 2003˙
Subramaniam, 2006). Σύμφωνα με τα πορίσματα μελετητών που εντοπίζονται στη διεθνή
βιβλιογραφία, με την ενσωμάτωση των τεχνών στη διδασκαλία άλλων μη καλλιτεχνικών
διδασκόμενων θεμάτων καλλιεργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον κατάλληλο για την
ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των παιδιών, με στοιχεία την ευχέρεια και την
πρωτοτυπία (Fowler, 2003˙ Mentzer & Boswell, 1995˙ Minton, 2000˙ Kim, 1998˙ Burton,
Horowitz & Abeles, 2000).
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2.2.5.4. Oφέλη κατά τη διδασκαλία της Γλώσσας μέσω τέχνης
Σε διεθνείς έρευνες αποκαλύπτεται μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ καλλιτεχνικής
δραστηριοποίησης των μαθητών και βελτίωσης σε δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής,
κατανόησης γραπτών κειμένων (Podlozy, 2000˙ Scripp, 2002˙ Winner & Hetland, 2000) και
γενικότερα της γλωσσικής ανάπτυξής τους (Bresler, 2007˙ Burton, Horowitz & Abeles, 1999˙
Deasy, 2002˙ Fiske, 1999˙ Rooney, 2004˙ Stevenson, 2006). Πιο αναλυτικά, έχουν διεξαχθεί
πειραματικές μελέτες που φανερώνουν αιτιώδη σχέση μεταξύ ενασχόλησης με τις τέχνες και
αύξησης της ακαδημαϊκής επίδοσης στη Γλώσσα (Catterall & Waldorf, 1999˙ Tunks, 1997).
Οι Mingat & Suchau (1996) διερεύνησαν την επίδραση της μουσικής σε δείγμα 900
παιδιών, 46 σχολείων, διαφορετικού κοινωνικο-οικονομικού και γεωγραφικού υπόβαθρου. Οι
μαθητές που διδάσκονταν Γλώσσα μέσω μουσικής, για 4 ώρες την εβδομάδα, ένα χρόνο μετά
παρουσίασαν καλύτερη οπτική διάκριση, αναγνώριση λέξεων και φωνημική διάκριση,
υψηλότερα σκορ σε τεστ αναγνωστικής ετοιμότητας στο τέλος του νηπιαγωγείου και
καλύτερη επίδοση στην ανάγνωση στο τέλος της πρώτης τάξης του δημοτικού. Ακόμη, οι
ερευνητές διαπίστωσαν βελτίωση των οπτικοχωρικών δεξιοτήτων των παιδιών στο τέλος της
παρέμβασης ακόμη και έναν χρόνο μετά την παρέμβαση.
Ανάλογα, στην πειραματική μελέτη των Winner & Cooper (2000), καλλιτέχνες και
εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. Ειδικότερα,
προέβησαν στη διδασκαλία της ανάγνωσης μέσω των εικαστικών τεχνών για διάστημα έξι
εβδομάδων. Τα γλωσσικά τεστ που διεξήγαγαν με το πέρας της παρέμβασης έδειξαν ότι οι
μαθητές παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση της επίδοσής τους συγκριτικά με
μαθητές άλλων σχολείων που συμμετείχαν στο παραδοσιακό πρόγραμμα.
Αλλά και ο Butzlaff (2000) εξέτασε την υπόθεση εάν η διδασκαλία της μουσικής
βελτιώνει την απόδοση στην ανάγνωση, μέσα από τη σύγκριση των επιδόσεων μαθητών που
βίωναν μουσικές εμπειρίες και μαθητών που δεν ασχολούνταν με τη μουσική. Ο ερευνητής
διεξήγαγε μια μετανάλυση 29 ερευνών, στις οποίες φάνηκε μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της
ενασχόλησης με τη μουσική και της υψηλής επίδοσης στην ανάγνωση.
Μία έρευνα που παρέχει ισχυρές ενδείξεις για το γεγονός ότι η μουσική αντίληψη
συνδέεται με τους ακουστικούς μηχανισμούς που συμβάλλουν στην φωνολογική επίγνωση
και τελικά στην ανάγνωση είναι η έρευνα των Anvari, Trainor, Woodside & Levy (2002), που
διεξήχθη στην περιοχή Hamilton-Wentworth του Καναδά. Στην προσπάθειά τους να
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μελετήσουν τη σχέση μεταξύ φωνολογικής επίγνωσης, δεξιοτήτων μουσικής αντίληψης και
πρώιμων αναγνωστικών δεξιοτήτων, οι ερευνητές χορήγησαν μια σειρά δοκιμασιών σε δείγμα
100 παιδιών ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών: μουσικά έργα που επικεντρώθηκαν στον
ρυθμό, τη μελωδία και την επεξεργασία συγχορδιών, ένα σύνολο εργασιών φωνολογικής
επίγνωσης για την πρόβλεψη της αναγνωστικής επιτυχίας και μια τυποποιημένη μέτρηση της
πρώιμης αναγνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι μουσικές
δεξιότητες συσχετίστηκαν με τη φωνολογική επίγνωση των παιδιών και την ανάπτυξη των
αναγνωστικών τους δεξιοτήτων. Καθώς η μουσική αντίληψη περιλαμβάνει ακουστικούς
μηχανισμούς που σχετίζονται με την αναγνωστική διαδικασία, οι ερευνητές πρότειναν ότι οι
πρώιμες εμπειρίες με τη μουσική θα μπορούσαν να ενισχύσουν την απόκτηση αναγνωστικών
ικανοτήτων, καθώς και άλλων γλωσσικών δεξιοτήτων στα παιδιά. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι
οι παρεμβάσεις μουσικής μπορεί να βοηθήσουν στις δυσκολίες ακουστικής επεξεργασίας που
ενδεχομένως διέπουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην ανάγνωση.
Σε μία ακόμη μελέτη, ο Overy (2003) αξιολόγησε παιδιά ηλικίας 6 ετών, πριν και μετά
από ένα χρόνο μαθημάτων τραγουδιού, διαπιστώνοντας τον θετικό αντίκτυπο των μαθημάτων
αυτών στις φωνολογικές αλλά και τις ορθογραφικές τους δεξιότητες. Ομοίως, οι Wandell,
Dougherty, Benshachar & Deutch (2008) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ μουσικής αγωγής και
αναγνωστικής ευχέρειας και φωνολογικής επίγνωσης σε 49 παιδιά ηλικίας μεταξύ 7-12 ετών.
Η έρευνά τους διήρκησε 3 έτη και κατέδειξε θετική ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του χρόνου
ενασχόλησης με τη μουσική και της αναγνωστικής ευχέρειας. Οι ερευνητές κατέληξαν επίσης
σε θετική συσχέτιση μεταξύ εικαστικών τεχνών και βελτίωσης της φωνολογικής επίγνωσης,
που είναι στενά συνδεδεμένη με την εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής (Τάφα, 2001), κατά
τον πρώτο χρόνο διεξαγωγής της μελέτης. Ακόμη, οιονεί πειραματικές έρευνες έχουν
καταλήξει σε σύνδεση μεταξύ μουσικής εκπαίδευσης και φωνολογικής επίγνωσης.
Παραδείγματος χάριν, ο Gromko (2005) διαπίστωσε ότι μετά από 4 μήνες συμμετοχής σε
τάξεις μουσικής, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις σε έργα
φωνολογικής επίγνωσης συγκριτικά με συνομηλίκους τους που δεν συμμετέχουν σε μουσικές
τάξεις.
Ακόμη, έχουν αναδειχθεί σχέσεις συνάφειας ανάμεσα στη μουσική ακρόαση και
εκπαίδευση και τη χωροχρονική αντίληψη των μικρών παιδιών, η οποία συγκαταλέγεται
μεταξύ των νευραλγικών παραγόντων των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης (Butzlaff,
2000˙ Rauscher, Shaw, Levine, Wright, Dennis & Newcomb, 1997). Ανάλογες θετικές
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συσχετίσεις έχουν εντοπιστεί μεταξύ χορού και αναγνωστικών δεξιοτήτων (Deasy, 2002),
ζωγραφικής, γραφής και αναγνωστικής ετοιμότητας (Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2009, 2012),
χορού και οπτικοχωρικών δεξιοτήτων (Winner et al., 2013).
Επίσης, τα ευρήματα που προέκυψαν ύστερα από μακρόχρονες ερευνητικές μελέτες των
Debra Ingram και Eric Riedel (2003) έδειξαν θετική συσχέτιση μεταξύ της ενσωμάτωσης των
τεχνών στη διδασκαλία και βελτιωμένων αναγνωστικών δεξιοτήτων. Παρόλο που σε αυτή την
έρευνα δεν παρουσίασαν όλοι οι μαθητές αυξημένη επίδοση, η έρευνα προσέφερε στοιχεία ότι
το πρόγραμμα ενσωμάτωσης των τεχνών συνδέθηκε με ωφέλιμες αλλαγές και βοήθησε όλους
τους τύπους των μαθητών, ιδιαίτερα όσους αντιμετώπιζαν δυσκολίες.
Αλλά και ο Standley (2008), σε μια μεταανάλυση 30 ερευνών, παρουσίασε τα οφέλη της
ενσωμάτωσης μουσικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία και την επίδρασή τους σε
προαναγνωστικές δεξιότητες αλλά και σε δεξιότητες λεκτικής αποκωδικοποίησης,
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία μέσω μουσικής ασκεί θετική επίδραση στη
λεκτική αποκωδικοποίηση.
Παρόμοια, οι Moreno, Marques, Santos, Castro & Besson (2009), σε έρευνα που
διεξήγαγαν στην Πορτογαλία σε μαθητές ηλικίας 8 ετών, ενσωμάτωσαν δραστηριότητες
μουσικής, στις οποίες οι μαθητές εξασκούνταν στον ρυθμό, τη μελωδία, την αρμονία (π.χ.
καλούνταν να δημιουργήσουν ρυθμούς σε διαφορετικά τέμπο) και σε δραστηριότητες
ζωγραφικής (εκμάθηση έκφρασης μέσω των χρωμάτων, ανάμειξη χρωμάτων, διάκριση σκιών
κ.ά.). Οι ερευνητές, αφότου αξιολόγησαν την αναγνωστική δεξιότητα των παιδιών, την
ακουστική αντίληψή τους, την αντίληψη της μουσικής και του λόγου, κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η μουσική εκπαίδευση βελτιώνει την ανάγνωση αλλά και την ακουστική
αντίληψη της μουσικής και του λόγου, καθώς και την ικανότητα συλλαβισμού των παιδιών.
Επιπρόσθετα, στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Walker, McFadden, Tabone &
Finkelstein (2011) μελέτησαν την επίδραση της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας
μέσω της θεατρικής τέχνης στην επίδοση μαθητών τετάρτης και πέμπτης δημοτικού. Το
δείγμα περιλάμβανε 26 πειραματικές ομάδες και 28 ομάδες ελέγχου επτά σχολείων. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενσωμάτωση των τεχνών στη διδασκαλία της Γλώσσας επέφερε
σημαντικά γνωστικά οφέλη στην ανάπτυξη των παιδιών, όπως αύξηση της επίδοσής τους.
Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί επίσης ενδείξεις σχετικές με οφέλη από την
ενασχόληση με τις εικαστικές τέχνες στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και ιδιαίτερα
βελτίωση ως προς την πολυπλοκότητα της γλώσσας που χρησιμοποιούν κατά τη συζήτηση
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σχετικά με έργα τέχνης (Korn, 2007˙ Mills, 1972˙ Spangler, 1974˙ Wootton, 1968). Επίσης,
μια ξεκάθαρη αιτιώδης σχέση φαίνεται να υπάρχει μεταξύ της διδασκαλίας μέσα από
θεατρική δραστηριοποίηση και της κατανόησης ιστοριών (Dice, 2010˙ Dupont, 1992˙ Gray,
1987˙ Ranger, 1995˙ Steinly, 1989), ανάγνωσης (Allen, 1968˙ Millin, 1996˙ Parks & Rose,
1997), ανάπτυξης του λεξιλογίου (Patte, 1977, Bosseuau & Delgado, 1985), γραφής (Moore &
Caldwell, 1993) και αναγνωστικής ετοιμότητας (Brown, 1990).
Αλλά και στην Ελλάδα έχουν γίνει προσπάθειες ενιαιοποίησης των τεχνών για τη
διδασκαλία γλωσσικών διδασκόμενων θεμάτων (Μιχαλοπούλου & Χιωτάκη, 2001,
Ξανθάκου, 1998). Ο Αντώνης Μάννας και η Κατερίνα Νικόλτσου (1995), αξιοποίησαν
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως τη μελέτη παραμυθιών και τη δραματοποίηση αλλά και
τις εικαστικές τέχνες σε συνδυασμό με τη διδασκαλία λογοτεχνίας σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Οι εν λόγω ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παιδική ερμηνεία της λογοτεχνίας
διευρύνθηκε, ενώ παράλληλα προήχθη η ικανότητα των παιδιών για επίλυση προβλημάτων
και ταυτόχρονα ενισχύθηκε η αποτελεσματική χρήση του λόγου.
Παρόμοια, η Γεωργία Μέγα (2002), μέσα από εφαρμογές που διεξήγαγε σε μαθητές
δημοτικού, διαπίστωσε ότι η αξιοποίηση των τεχνών για τη διδασκαλία του γλωσσικού
μαθήματος οδηγεί σε βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στο συγκεκριμένο γνωστικό
αντικείμενο και ειδικότερα σε βελτίωση της γραπτής τους έκφρασης. Οι δραστηριότητες
τέχνης που εφήρμοσε είχαν ακόμη ως αποτέλεσμα και την αυξημένη ενεργητική συμμετοχή
των παιδιών. Επιπλέον, τέθηκε σε εγρήγορση η κριτική σκέψη των παιδιών. Παράλληλα, η
ερευνήτρια διαπίστωσε ότι τα παιδιά ενεργοποιήθηκαν και σε συναισθηματικό επίπεδο.
Στους Έλληνες ερευνητές, που έχουν ασχοληθεί με την εργαλειακή και διαθεματική
ενιαιοποίηση αισθητικών δραστηριοτήτων αναφορικά με τη διδασκαλία γλωσσικών
φαινομένων, όπως η δημιουργία και η χρήση σύνθετων λέξεων, συγκαταλέγεται η Αντιγόνη
Παρούση (2011), η οποία ανέδειξε το κουκλοθέατρο ως ένα αποτελεσματικό μέσο
διδασκαλίας. Άλλοι Έλληνες ερευνητές μελέτησαν το παραμύθι ως πολυδύναμο διδακτικό
μέσο για την προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(Μαλαφάντης, 2012, 2016˙ Ντοροπούλου, 2007, 2010˙ Χρυσοστομίδης, 2011). Οι εν λόγω
ερευνητές διαπίστωσαν ότι το παραμύθι προάγει επιμέρους γλωσσικούς στόχους, όπως είναι η
καλλιέργεια του γραπτού λόγου, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η εμπέδωση της
γραμματικοσυνατκτικής δομής και η ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
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Επιπλέον,

η

Μάρθα

Κατσαρίδου

(2011),

χρησιμοποιώντας

τη

μέθοδο

της

δραματοποίησης για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε μια τάξη δημοτικού σχολείου, με
αναγνωστικούς στόχους που αφορούσαν την αναγνώριση της αξίας της ανάγνωσης από τα
παιδιά, τη νοηματοδότηση των κειμένων, την ανάκληση προσωπικών εμπειριών, τη βίωση
κοινωνικών καταστάσεων και την αλλαγή στάσεων, ανέδειξε τα οφέλη της εναιοποίησης της
τέχνης στη γραπτή και προφορική έκφραση των μαθητών, ανάπτυξη φιλαναγνωσίας, καθώς
και σύνδεση της ανάγνωσης με την καθημερινότητά τους.
Η Αθηνά Ντούλια (2012) υποστήριξε ότι η επαφή των μαθητών με τις εικαστικές
τέχνες, και ειδικότερα με πολυτροπικά έργα στα οποία γίνεται συνδυασμός διαφόρων
συστημάτων επικοινωνίας (π.χ. εικονοβιβλίο και κόμικ), εξοικειώνει τους μαθητές με
ιδιαίτερες εκφραστικές δυνατότητες που προσφέρει ο συνδυασμός εικόνας και γραπτού λόγου
και έχει ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια της γλωσσικής επικοινωνίας και την απόκτηση νέων
γνώσεων από τους μαθητές.
Παρόμοιες εφαρμογές έχουν καταγραφεί στην ελληνική βιβλιογραφία στις οποίες
διάφορες μορφές τέχνης, όπως το δράμα και η μουσική, έχουν λειτουργήσει ως μέσα μάθησης
γλωσσικών θεμάτων (Παπαιωάννου, 2011˙ Σέργη, 2011), ενώ το παιχνίδι ρόλων και η
ζωγραφική συνέβαλαν στην επίτευξη στόχων γλωσσικού εγγραμματισμού σε παιδιά
δημοτικού (Τρούλη, 2011).
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2.3. Χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων ενιαιοποιημένης τέχνης για το σχολείο
Από όσα προηγούνται, προκύπτουν κάποια χαρακτηριστικά που φαίνεται ότι πρέπει να
διέπουν τις δραστηριότητες τέχνης, όταν ενιαιοποιούνται στις σχολικές διδακτικές
διαδικασίες. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η ενασχόληση των παιδιών με ποικίλα,
εναλλακτικά του λόγου, είδη αναπαράστασης. Η οικοδόμηση νοήματος μέσω ποικίλων,
πολυτροπικών διαύλων οδηγεί σε βαθύτερη εννοιολογική σκέψη και επιτρέπει στον μαθητή
να κατανοεί και να κρίνει, να αναγνωρίζει διακρίσεις, να δίνει προσοχή στη λεπτομέρεια, να
συγκρίνει διαφορετικά στοιχεία και, ως εκ τούτου, να βιώνει πολύπλευρα την πολυπλοκότητά
του (Albers & Harste, 2007˙ Bresler, 2007˙ Cope, & Kalantzis, 2000˙2015˙Deasy, 2002˙
Gardner, 1983, 1993˙ Jensen, 2001˙ Lowenfeld, 1947˙ Rooney, 2004˙ Sternberg, 1985˙ The
New London Group, 1996˙ Warger & Kleman, 1986˙ Winner & Hetland, 2007˙ Yeh, 2008).
Άλλo χαρακτηριστικό που πρέπει να διέπει τις δραστηριότητες τέχνης είναι η ολιστική
δραστηριοποίηση του παιδιού. Κατά την αισθητική ενασχόληση, πρέπει να δίνονται ευκαιρίες
για ενεργοποίηση των αισθήσεων, των συναισθημάτων και της νόησης (Catterall & Darby,
1994˙ Gardner, 1983, 1990, 2003). Επίσης, οι μαθητές βιώνουν αισθητικές εμπειρίες, όταν
μπορούν να επεξεργαστούν αισθητικά το περιβάλλον τους και να εκφράσουν τους
διαφορετικούς τρόπους της σκέψης και των συναισθημάτων τους (Bresler, 2007˙ Dewey,
1934˙ Gardner, 1983, 1993˙ Goodman, 1984˙ Heidegger, 2006˙ Jensen, 2001˙ Lowenfeld,
1947˙ Rooney, 2004˙ Sternberg, 1985˙ Warger & Kleman, 1986˙ Winner & Hetland, 2007˙
Yeh, 2008). Ως προς αυτό, απαραίτητες φαίνονται οι ευκαιρίες να λειτουργήσει η φαντασία
των παιδιών (Eisner, 2002˙ Gardner, 1983, 1990, 2003, Iser, 1978˙ Rosenblatt, 1938, 1968,
1986). Στις δραστηριότητες τέχνης οι μαθητές πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να δράσουν,
χωρίς να δεσμεύονται από στερεότυπα και συμβάσεις, και να τολμούν να εμπλέκονται σε
ανεξερεύνητους πειραματισμούς (Dewey, 1934, στο Uhrmacher, 2009˙ Eisner, 2002˙ Fowler,
1996˙ Fraser et al., 2007˙ Holland & O’Connor, 2004˙ Johnson & O’Neill, 1984˙ Iser, 1978˙
Rosenblatt, 1938, 1968, 1986). Η αυτοαξιολόγηση, καθώς και η κριτική στις εργασίες των
άλλων πρέπει να εφαρμόζονται για τις διαδικασίες και τις παραγωγές των δραστηριοτήτων
τέχνης. Στο περιβάλλον που καλλιεργεί τη βίωση αισθητικών εμπειριών, οι μαθητές πρέπει να
μπορούν να εκθέτουν τις ατομικές παραγωγές τους (Edwards & Mercer, 1989˙ Eisner, 1982,
2002), αλλά και να έχουν δυνατότητες να συμμετέχουν σε ομαδικά έργα (Darby & Catterall,
1994˙ Dewey, 1934, 1980˙ Efland, 2004˙ Eisner, 2002). Τέλος, το περιβάλλον της αισθητικής
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εμπειρίας πρέπει να μην δημιουργεί αποσπάσεις και να μην έχει στενούς χρονικούς ή
τεχνικούς περιορισμούς. Πρέπει να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να επιμείνουν στο έργο που
εμπλέκονται για ικανό χρονικό διάστημα (Beardsley, 1969˙ Eisner, 2002˙ Fraser et al., 2007˙
Holland & O’Connor, 2004˙ Reid, 1986) και να δώσουν σημασία στη λεπτομέρεια και στην
ακρίβεια (Eisner, 2002).
Συνοψίζοντας, λοιπόν, τις πρόσφατες αντιλήψεις για τον ορισμό, τη λειτουργικότητα και το
περιβάλλον της τέχνης, όταν ενιαιοποιείται στις σχολικές διδακτικές διαδικασίες, οι
αντίστοιχες δραστηριότητες πρέπει να διέπονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μεταξύ
των οποίων είναι βασικό:


Να αφορούν ένα ευρύ φάσμα μορφών αναπαράστασης (Efland, 2004˙ Eisner, 1982,
1994, 1998, 2002˙ Goodman, 1984).



Να διασφαλίζουν την ενεργητικότητα των παιδιών προς ένα αισθητικό ερέθισμα
(Johnson, 2007˙ Iser, 1978˙ Rosenblatt, 1938, 1968, 1986).



Να θέτουν στο επίκεντρο τον μαθητή, ο οποίος είναι μέτοχος των εξελίξεων της
διαδικασίας (Fowler, 1996).



Να είναι ολιστικού τύπου (να παρωθούν ταυτόχρονη λειτουργία σώματος, νόησης και
συναισθήματος) ή με άλλα λόγια να προκαλούν την αισθητηριακή, συναισθηματική
και νοητική ενεργοποίηση (Catterall & Darby, 1994˙ Gardner, 1983, 1990, 2003).



Να παρωθούν τα παιδιά να δημιουργούν πολυτροπικά έργα με αφορμή τα σχολικά
θέματα (Albers & Harste, 2007˙Bresler, 2007˙ Cope, & Kalantzis, 2000˙ 2015˙ Deasy,
2002˙ Gardner, 1983, 1993˙ Jensen, 2001˙ Lowenfeld, 1947˙ Rooney, 2004˙ Sternberg,
1985˙ The New London Group, 1996˙ Warger & Kleman, 1986˙ Winner & Hetland,
2007˙ Yeh, 2008).



Να δίνουν τη δυνατότητα αισθητικών παραγωγών με αφορμή την πραγματικότητα
(Bresler, 2007˙ Deasy, 2002˙ Gardner, 1983, 1993˙ Jensen, 2001˙ Lowenfeld, 1947˙
Rooney, 2004˙ Sternberg, 1985˙ Warger & Kleman, 1986˙ Winner & Hetland, 2007˙
Yeh, 2008).



Να δίνουν ευκαιρίες διαφορετικών τρόπων κατανόησης της πραγματικότητας (Dewey,
1934˙ Goodman, 1984˙ Heidegger, 2006˙ Eisner, 2002˙ Gardner, 1983, 1990, 2003,
Iser, 1978˙ Rosenblatt, 1938, 1968, 1986).
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Να δίνουν ευκαιρίες ερμηνείας της πραγματικότητας (Dewey, 1934, 1980˙ Heidegger,
2006˙ Iser, 1978˙ Rosenblatt, 1938, 1968, 1986).



Να δίνουν τη δυνατότητα αισθητικής επεξεργασίας της πραγματικότητας (Iser, 1978˙
Pike, 2004˙ Rosenblatt, 1938, 1968, 1986 ˙ Sotiropoulou-Zormpala, 2012a, 2012b,
2016).



Να παρωθούν την έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα (Dewey, 1934, στο
Uhrmacher, 2009˙ Eisner, 2002˙ Fowler, 1996˙ Fraser et al., 2007˙ Holland &
O’Connor, 2004˙ Johnson & O’Neill, 1984˙ Iser, 1978˙ Rosenblatt, 1938, 1968, 1986).



Να περιέχουν απροσδιόριστα μέρη και στοιχεία (Iser, 1978˙ Pike, 2004˙ Rosenblatt,
1938, 1968, 1986).



Να δίνουν ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων (Winner & Hetland, 2007).

 Να είναι ανοιχτές σε προγραμματισμένα αλλά και μη αναμενόμενα, ασυνήθιστα και
πρωτότυπα αποτελέσματα (Dewey, 1934˙ Edwards και συν., 2003˙ Eisner, 2002˙ Katz
& Chard, 1996˙ Rosenblatt, 1986).


Να δομούνται και να βιώνονται ως παιγνιώδεις αυτοτελικές καταστάσεις (Fraser et al.,
2007).



Να δίνουν τη δυνατότητα ατομικής αλλά και συλλογικής εργασίας (Darby & Catterall,
1994˙ Dewey, 1934, 1980˙ Efland, 2004˙ Eisner, 2002).



Να δίνουν τη δυνατότητα αυτοέκθεσης (Edwards & Mercer, 1989˙ Eisner, 1982,
2002).



Να δίνουν ευκαιρίες για ποιοτική και λεπτομερή εργασία (Eisner, 2002).



Να εφαρμόζονται σε περιβάλλον συγκέντρωσης και χωρίς στενά χρονικά όρια
(Beardsley, 1969˙ Fraser et al., 2007˙ Holland & O’Connor, 2004˙ Reid, 1986).



Να εφαρμόζονται σε περιβάλλον που δεν διέπεται από αυστηρούς κανόνες και
τεχνικούς περιορισμούς (Eisner, 2002˙ Fraser et al., 2007˙ Holland & O’Connor,
2004).
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2.4. Ανακεφαλαίωση 2ου κεφαλαίου
Η μελέτη της ενιαιοποίησης των τεχνών στην εκπαίδευση εξετάζει συγκεκριμένες
οπτικές γωνίες της σύνδεσης των τεχνών με τα μη καλλιτεχνικά θέματα του προγράμματος
σπουδών (σχέση της αισθητικής θεωρίας με την αισθητική αγωγή στο σχολείο, εκπαιδευτικοί
ρόλοι των τεχνών, οφέλη κατά την ενιαιοποίηση των τεχνών με τα υπόλοιπα διδασκόμενα
θέματα κ.ά.). Στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά σε θεμελιώδεις απόψεις μελετητών, που
έχουν χρησιμεύσει ως βάση για την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στην καθημερινή
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Η αισθητική εμπειρία»
παρουσιάστηκαν ιδέες που διατυπώθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα για τη φύση της
αισθητικής εμπειρίας. Ακολούθησε η περιγραφή του γνωστικισμού, ενός αισθητικού
ρεύματος που επηρέασε τις αντιλήψεις που κυριαρχούσαν έως τότε για την τέχνη. Βασικοί
εκπρόσωποι αυτής της προσέγγισης είναι οι Efland (2004), Bloom (1956), Parsons (1990),
ενώ καταλυτικός είναι ο ρόλος του Eisner (1969). Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφηκε η
θεωρία του Gardner (1983, 1990) για την πολλαπλή νοημοσύνη, σύμφωνα με την οποία για να
επιτευχθεί η πολύπλευρη ενδυνάμωση της νοημοσύνης, χρειάζεται µια περισσότερο
διευρυμένη χρήση συµβόλων. Ακόμη, παρουσιάστηκε η συναλλακτική θεωρία της
Rosenblatt, που ανέδειξε τη γνωστική σημασία της αισθητικής εμπειρίας.
Παίρνοντας τα στοιχεία που προέκυψαν από το θεωρητικό πλαίσιο της αισθητικής
εμπειρίας στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Η τέχνη στην εκπαίδευση» έγινε περιγραφή του
θεωρητικού-φιλοσοφικού υπόβαθρου της αισθητικής αγωγής. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε το
σκεπτικό της εκφρασιοκεντρικής αισθητικής αγωγής (Lowenfeld, 1947˙ Read, 1945, 1956˙
Richardson, 1946), της γνωσιοκεντρικής αισθητικής αγωγής, και της μεταμοντέρνας
αισθητικής αγωγής (Duncum, 2000˙ Emery, 2002˙ Freedman, 2000). Ακολούθως, μελετήθηκε
πώς αυτά μεταφράστηκαν σε σχολικές πρακτικές και ποια είναι τα είδη των εφαρμογών που
προέκυψαν, δηλαδή, πρακτικές όπως το DBAE (Broudy, 1987˙ Greer, 1984˙ Smith, 1989), το
CEMREL (Madeja & Onuska, 1977) και το Project Zero (Goodman, 1968). Ως ενδεικτικό
σχολικό περιβάλλον για την ενιαιοποίηση των τεχνών αναλύεται η περίπτωση των σχολείων
Reggio Eilialia (Edwards, Gandini & Forman, 2000).
Στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Εκπαιδευτικοί ρόλοι της τέχνης» περιγράφηκαν οι ρόλοι
που διαδραματίζει η τέχνη στο σχολείο (Bamford, 2006˙ Benavot, 2004˙ Efland, 1990˙ Poyet
& Bacconnier, 2006˙ Richmond, 2009˙ Sotiropoulou-Zormpala, 2012). Στο ίδιο υποκεφάλαιο
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έγινε αναφορά στη διαφωνία που κυριαρχεί μεταξύ των μελετητών σχετικά με τον ρόλο που
πρέπει να έχει η τέχνη στην εκπαίδευση. Στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Ενιαιοποίηση των
τεχνών στο σύνολο του προγράμματος σπουδών. Ωφέλειες», παρουσιάστηκαν έρευνες των
τελευταίων δεκαετιών που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης, με στόχο να αναδείξουν τα γνωστικά, κοινωνικά,

συναισθηματικά οφέλη που προσφέρει στον μαθητή η ενιαιοποίηση των τεχνών στις σχολικές
διαδικασίες.
Καθώς οι τέχνες αποτελούν μια περιοχή της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά (όπως αυτό φάνηκε από τη μελέτη της αισθητικής εμπειρίας),
παρουσιάστηκαν επιχειρήματα που προέρχονται από την παγκόσμια βιβλιογραφία και
αναδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές στα σχολεία θα επωφελούνταν, εάν
προσέγγιζαν κάθε διδασκόμενο θέμα μέσω της τέχνης. Το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε με την
παρουσίαση ενός καταλόγου των χαρακτηριστικών τα οποία πρέπει να διέπουν τις
δραστηριότητες τέχνης, όταν αυτές εντάσσονται στις διδακτικές διαδικασίες οποιουδήποτε
διδασκόμενου θέματος. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί έναν γνώμονα για τον σχεδιασμό της
παρέμβασης που υλοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας που περιγράφεται στο δεύτερο μέρος
της παρούσας διατριβής.
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Κεφάλαιο 3.
H ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στις σχολικές διαδικασίες
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3.1. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «μαθητική εμπλοκή»
Από μια καίρια αναγνώριση της Θετικής Ψυχολογίας προκύπτει και μελετάται η έννοια
της «μαθητικής εμπλοκής», η οποία αναδύεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με
κάποιους σημαντικούς ορισμούς της, η «μαθητική εμπλοκή» νοείται ως η συμμετοχή
αισθητηριακών, φυσικών, συναισθηματικών, γνωστικών και κοινωνικών συνιστωσών σε ένα
επιτελούμενο έργο (Csikszentmihalyi, 1997˙ Noddings, 1992˙ Reeve, 2013). Σύμφωνα με τη
θεώρηση της έννοιας αυτής από τον Csikszentmihalyi (1990), η ενεργητική εμπλοκή ορίζεται
ως μια διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα κατανέμουν την προσοχή τους ανταποκρινόμενα
ενεργητικά στο περιβάλλον.
Πρόσφατα, επιδεικνύεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της μαθητικής
εμπλοκής στο πλαίσιο της διδασκαλίας στο σχολείο. Σύμφωνα με τους ορισμούς που έχουν
διατυπωθεί για την εμπλοκή των μαθητών στις διδακτικές διαδικασίες, αναγνωρίζεται
ομόφωνα ότι πρόκειται για μια πολυδιάστατη έννοια η οποία περιλαμβάνει συναισθηματικές,
συμπεριφορικές και γνωστικές διαστάσεις (Appelton, Christenson & Furlong, 2008˙
Bransford, Brown & Cocking, 2000˙ Engle & Conant, 2002˙ Gibbs & Poskitt, 2010˙ Jacobsen,
Friesen & Saar, 2010˙ Kuh, 2003˙ Marks, 2002˙ National Research Council, 2003˙ Newmann,
1992˙ Pope, 2001˙ Shernoff, 2013˙ Willms, Friesen & Milton, 2009). Ειδικότερα, η
συναισθηματική διάσταση περιλαμβάνει τα συναισθήματα των μαθητών απέναντι στο
σχολείο, στους δασκάλους, και στους συμμαθητές. Η συμπεριφορική διάσταση περιλαμβάνει
παρατηρίσιμες μορφές συμπεριφοράς, όπως είναι η συμμετοχή των μαθητών στις
δραστηριότητες της τάξης, ο χρόνος που επενδύουν στις δραστηριότητες, οι επιδόσεις τους
και η ολοκλήρωση των ανατιθέμενων εργασιών. Η γνωστική διάσταση περιλαμβάνει τις
αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των μαθητών που σχετίζονται με τον εαυτό τους ως μαθητές,
το σχολείο, τους δασκάλους και άλλους μαθητές (π.χ. αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας,
προσδοκίες) (Christenson, Reschly & Wylie, 2012, Finn & Voelkl, 1993, Fredricks, et al.,
2004˙ Marks, 2000 στο Shernoff, 2013˙ Sinclair, Christenson, Lehr & Rechly, 2003).
Ο Shernoff (2013), αξιοποιώντας ως θεωρητικό υπόβαθρο τη θεωρία της εμπειρίας ροής
(Csikszentmihalyi, 1990), oρίζει τη μαθητική εμπλοκή ως έναν φαινομενολογικό συνδυασμό
συγκέντρωσης, ευχαρίστησης και ενδιαφέροντος. Eπιπλέον, η μαθητική εμπλοκή αποτιμάται
ως επένδυση στη μάθηση, ως εμβάθυνση της επεξεργασίας (Blumenfeld, 1992˙ Newmann,
1992) και ως εσωτερική κινητοποίηση για μάθηση (Brophy, 1987˙ Ryan & Deci, 2000˙
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Sansone & Harackiewicz, 2000). Ακόμη, ορίζεται ως η επιθυμία, η ανάγκη και η διάθεση του
μαθητή να συμμετέχει ενεργά και να να ανταποκριθεί επιτυχώς σε μαθησιακές
δραστηριότητες (Christenson, Reschly & Wylie, 2012˙ Saeed & Zyngier, 2012). Αφορά,
επίσης, τη δέσμευσή του σε εκπαιδευτικούς στόχους (Christenson, Reschly & Wylie, 2012).
Παρόμοια, ο Νewmann (1992) όρισε τη μαθητική εμπλοκή ως την ψυχολογική επένδυση σε
ένα διδακτικό έργο και την προσπάθεια που κατευθύνεται στη μάθηση, την κατανόηση, την
εξειδίκευση της γνώσης και την κατάκτηση δεξιοτήτων. Ο ίδιος χαρακτήρισε την
παρατεταμένη διανοητική εμπλοκή με την ακαδημαϊκή εργασία ως μια αυθεντική επένδυση.
Ο Schlechty (2002) υποστήριξε ότι η μαθητική εμπλοκή αποτελεί ένα συνεχές, που
κυμαίνεται από την αυθεντική, ενεργητική εμπλοκή, μέχρι την πλήρη έλλειψη εμπλοκής. Στην
πρώτη κατηγορία, όπου υπάρχει πλήρης εμπλοκή, ο μαθητής επιτελεί τη σχολική εργασία
επειδή το έργο έχει ξεκάθαρο νόημα και αξία για τον ίδιο. To δεύτερο είδος είναι η τυπική
εμπλοκή, όπου το μαθησιακό έργο δεν έχει εσωτερική αξία αλλά εξωτερικά οφέλη. Το τρίτο
είδος είναι η παθητική συμμόρφωση, όπου μια εργασία επιτελείται για να αποφευχθούν τυχόν
αρνητικές συνέπειες. Στο τέταρτο είδος εμπλοκής ο μαθητής έχει απεμπλακεί από το έργο,
αλλά δεν διαταράσσει τους άλλους, και στο πέμπτο είδος εμπλοκής, ο μαθητής αρνείται να
συμμετέχει σε μια εργασία και μπορεί να διαταράξει τους άλλους ή να ασχοληθεί με άλλες
δραστηριότητες.
Η μαθητική εμπλοκή, εκτός από πολυδιάστατη, είναι επίσης εξαιρετικά δυναμική,
διαδραστική και εξαρτώμενη από το περιβάλλον (Goldin, Epstein, Schorr & Warner, 2011).
Δηλαδή, η ενεργητική εμπλοκή δεν είναι αντιληπτή ως ένα χαρακτηριστικό του ατόμου, αλλά
μάλλον μια κατάσταση του «είναι», που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες του
ευρύτερου πλαισίου (Sinclair, Christenson, Lehr & Anderson, 2003). Μάλιστα, οι Furrer και
Skinner (2003) έδωσαν έμφαση στη σημασία του περιβάλλοντος της μαθητικής εμπλοκής και
την όρισαν ως «ενεργητική, στοχοκατευθυνόμενη, ευέλικτη, εποικοδομητική, επικεντρωμένη
αλληλεπίδραση με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον» (σελ. 149). Στον ορισμό αυτό
έλαβαν υπόψη την αντίληψη του Dewey, ότι τα οικολογικά συστήματα λειτουργούν άριστα,
όταν τόσο ο οργανισμός όσο και το πλαίσιο αλληλεπιδρούν με αμοιβαίους και ευεργετικούς
τρόπους (Shernoff, 2013). Αντίστοιχα, οι Christenson, Reschly & Wylie’s (2012) θεωρούν ότι
«η κατάσταση της ενεργητικής εμπλοκής μπορεί να επιτευχθεί από όλους τους μαθητές,
απαιτεί ενέργεια και προσπάθεια, και επηρεάζεται από το πλαίσιο» (σελ. 817). Έτσι, η
μαθητική εμπλοκή γίνεται ένας ιδιαίτερα ελπιδοφόρος στόχος εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
131

και πειραματισμού (Fuligni, Eccles, Barber & Clements, 2001˙ Shernoff & Csikszentmihalyi,
2009).
Όπως προκύπτει από πλήθος ερευνητικών πορισμάτων, η ενεργητική εμπλοκή σε ένα
επιτελούμενο έργο ασκεί σημαντική επιρροή στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού
(Csikszentmihalyi, 1990). Πιο αναλυτικά, στα οφέλη της μαθητικής εμπλοκής που έχουν
καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία συγκαταλέγεται η προώθηση ανώτερων επιπέδων
σκέψης και κατανόησης των διδασκόμενων θεμάτων (Bomia, Beluzo, Demeester, Elander,
Johnson & Sheldon, 1997). Μάλιστα, έχει αναδειχθεί μία σχέση αιτιότητας μεταξύ εμπλοκής
και ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών (Finn, 1989˙ Fredricks et al., 2004 στο Uhrmarcher,
2009˙ Klem & Connell, 2004˙ Marks, 2000˙ Russell, Ainley &, 2005˙ Voelkl, 1997).
Επιπρόσθετα, η μαθητική εμπλοκή αποτελεί έναν προστατευτικό παράγοντα ζωτικής
σημασίας, που μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα και τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές των
μαθητών. Συμβάλλει στην πρόληψη της βίας και προωθεί την ευημερία των μαθητών (Li,
Bebiroglu, Phelps & Lerner, 2014˙ O’Farrell & Morison, 2003). Σύμφωνα με τον Eisner
(2005), αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να δώσουν ευκαιρίες για ικανοποίηση, νόημα και
ενθουσιασμό στους μαθητές, χρειάζεται να δώσουν έμφαση στη μαθητική εμπλοκή.
Η δημιουργία μαθητικής εμπλοκής προϋποθέτει την επικέντρωση της προσοχής σε μια
ποικιλία περιβαλλοντικών, διδακτικών, αναπτυξιακών και ενδοπροσωπικών παραγόντων
(Gibbs & Poskitt, 2010˙ Murray, Mitchell, Gale, Edwards & Zyngier, 2014). Στα έργα που
διευκολύνουν την εμπλοκή των μαθητών εντάσσονται αυτά που ενθαρρύνουν τη
δημιουργικότητα και δίνουν έμφαση στη φαντασία, αλλά και όσα πυροδοτούν την περιέργεια
ή παρέχουν ευκαιρίες συνεργασίας με άλλους. Στον αντίποδα, βρίσκονται έργα που είναι
επαναλαμβανόμενα, δεν απαιτούν δημιουργική σκέψη ή επιβάλλονται στους μαθητές (Bowen,
2003). Επιπρόσθετα, τα έργα που ανατίθενται στους μαθητές είναι απαραίτητο να τους
προξενούν ένα αίσθημα επιτυχίας, καθώς αν δεν τους προσφέρονται ευκαιρίες να
επιτυγχάνουν σε μαθησιακά έργα, οι μαθητές αποξενώνονται, παρουσιάζουν έλλειψη
συμμετοχής και είναι πιο πιθανό να αποσυρθούν από τις σχολικές διαδικασίες ή και να
εγκαταλείψουν το σχολείο (Finn, 1993). Ακόμη, οι δραστηριότητες που προωθούν την
εμπλοκή των μαθητών είναι συνδεδεμένες με εμπειρίες της καθημερινής ζωής (Ares &
Gorrell, 2002), αλλά και με το παρελθόν των παιδιών, ανήκουν στα παιδιά, ανταποκρίνονται
στις ανάγκες τους και τα ενεργοποιούν (Zyngier, 2012). Η ποιότητα της σχέσης δασκάλουμαθητή αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τη μαθητική εμπλοκή
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(Birch & Ladd, 1997˙ Wentzel, 1997). Οι μαθητές είναι πιο πιθανό να έχουν ενεργητική
εμπλοκή όταν βιώνουν το αίσθημα του ανήκειν και αισθάνονται ότι μοιράζονται κοινές αξίες
με τον εκπαιδευτικό και το σχολείο. Η πρόκληση ενθουσιασμού στα παιδιά, η διευκόλυνση
προσωπικών ανακαλύψεων μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες προωθεί
επίσης τη μαθητική εμπλοκή και είναι αναγκαία για την οικοδόμηση μιας «θετικής
εκπαίδευσης» (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich & Linkins, 2009).

3.2. Σχέση μαθητικής εμπλοκής με τα μαθησιακά κίνητρα και τη ροή
Οι θεωρίες για τα μαθησιακά κίνητρα όπως η θεωρία για τη ροή μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως βάση για να να σχεδιαστούν στρατηγικές αύξησης της εμπλοκής των
παιδιών σε μαθησιακές διαδικασίες. Ειδικότερα, η θεωρία ροής μοιάζει να είναι θεμελιώδης,
για να αντιληφθεί κανείς την έννοια της ενεργητικής εμπλοκής. Η ροή ή η απόλυτη
απορρόφηση σε μια δραστηριότητα σε σημείο απώλειας της αυτοσυνειδητότητας και της
αίσθησης του χρόνου αποτελεί μια κεντρική εμπειρία ενεργητικής εμπλοκής (Seligman, Ernst,
Gilham, Reivich & Linkins, 2009˙ Shernoff, 2013). Ένας μαθητής σε ροή στην τάξη είναι
ένας μαθητής σε υψηλά επίπεδα εμπλοκής και πιθανόν να βιώσει μια αυθεντική σχέση με τη
μάθηση (Fredricks et al., 2004˙ Shernoff, 2013). Οι έννοιες «κίνητρο» και «εμπλοκή» είναι
συναφείς (Robinson, 2013). Η διαφορά τους έγκειται στο ότι ενώ το κίνητρο θεωρείται
περισσότερο ως ένα προσωπικό χαρακτηριστικό που κατέχει το άτομο, η εμπλοκή αφορά μια
διαδραστική, οικολογική διαδικασία, που υπάρχει στην αλληλεπίδραση ατόμου και
οικολογικού συστήματος (Shernoff, 2013). Πιο πρακτικά, τα μαθησιακά κίνητρα συνιστούν
βάση και καθοριστική προϋπόθεση της μαθητικής εμπλοκής (Martin, 2012˙ Russell, Ainley &
Frydenberg, 2005˙ Ryan & Deci, 2009). Η κινητοποίηση συμβαίνει προτού ένας μαθητής
εμπλακεί σε ένα μαθησιακό έργο, σε γνωστικό συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο
(Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2012). Οι Hufton, Elliott και lllushin (2002) υποστήριξαν ότι
η ύπαρξη υψηλών επιπέδων μαθητικής εμπλοκής φανερώνει υψηλά μαθησιακά κίνητρα.
Επομένως, η εμπλοκή αφορά έναν παρατηρήσιμο δείκτη των κινήτρων των μαθητών (Furrer
& Skinner, 2003˙ Skinner & Belmont, 1993). Ακόμη, οι Sansone & Harackiewicz (2000)
συνέδεσαν τις θεωρίες για τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα με τη μαθητική εμπλοκή.
Κατά την άποψή τους, τα εσωτερικά κίνητρα οδηγούν σε υψηλά επίπεδα εμπλοκής σε
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μαθησιακές δραστηριότητες σε αντίθεση με τα εξωτερικά κίνητρα, που έχουν ως αποτέλεσμα
την επιφανειακή συμμετοχή των μαθητών, λιγότερη δημιουργικότητα και μικρότερη
κατανόηση των διδασκόμενων θεμάτων.
Ο συσχετισμός των κινήτρων, και ειδικότερα της ροής με την εμπλοκή των μαθητών
στη μαθησιακή διαδικασία, έχει πρόσφατα προκαλέσει το ενδιαφέρον πληθώρας ερευνητών
(Saeed & Zyngier, 2012˙ Wolters & Taylor, 2012). Ερευνητές οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί για
τις εμπειρίες ροής στο σχολείο, υποστηρίζουν ότι η βίωση τέτοιων βέλτιστων εμπειριών
παρακινεί τους μαθητές να διατηρούν την εμπλοκή τους σε εργασίες (Easton, 2008˙ Schmidt,
2010˙ Shernoff, 2001, 2010˙ Nakamura & Shernoff, 2009). Ειδικότερα, έχει φανεί ότι οι
μαθητές εμπλέκονται περισσότερο στη μαθησιακή διαδικασία, όταν αντιλαμβάνονται ότι οι
προκλήσεις που τους παρέχει ένα διδασκόμενο θέμα είναι υψηλές ή/και βρίσκονται σε
ισορροπία με τις δεξιότητές τους, όταν αισθάνονται ότι ασκούν κάποιο βαθμό ελέγχου στο
μαθησιακό περιβάλλον, και όταν η διδασκαλία παρουσιάζει συνάφεια με την καθημερινή ζωή
τους (Bean, Senior, Valerio, White, 2001˙ Egbert, 2003˙ Garlid, 2014˙ Guthrie & Clauda,
2014˙ Lawrence & Harrison, 2009˙ Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 2014˙
Willms, Douglas, Friesen, Sharon & Milton, 2009).
Οι Saeed & Zyngier (2014) διερεύνησαν τις αντιλήψεις μαθητών σχετικά με το είδος
των μαθησιακών τους κινήτρων και μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο τα κίνητρα
επηρεάζουν τη σχολική τους εμπλοκή. Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών
φάνηκε ότι όταν οι μαθητές έχουν κινητοποιηθεί εσωτερικά, εμπλέκονται περισσότερο στη
μαθησιακή διαδικασία, καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και φαίνονται να είναι
περισσότερο συγκεντρωμένοι και ενθουσιασμένοι κατά την κατανόηση του διδακτικού
περιεχομένου. Επίσης, αφιερώνουν σημαντικό χρόνο σε επιτελούμενες δραστηριότητες και
ενδιαφέρονται για την ποιότητα της εργασίας τους (Newmann, 1992). Σε παρόμοιες δοκιμές
που έχουν διεξαχθεί σε σχολικές τάξεις, έχει φανεί ότι όταν οι μαθησιακές δραστηριότητες
που προσφέρονται στα παιδιά παρέχουν δυνατότητα επιλογών, λήψης αποφάσεων, επίτευξης,
συνεργασίας και αυτονομία, και τους προκαλούν το ενδιαφέρον, τότε αυξάνεται η εμπλοκή
τους στη μαθησιακή διαδικασία (Connell, 1990˙ Deci & Ryan, 2000˙ Eccles και συν., 1993˙
Elliot & Dweck, 2005).
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3.2.1. Η μαθητική εμπλοκή στις σχολικές διαδικασίες μέσω εμπειριών ροής. Η
περίπτωση της διδασκαλίας της Γλώσσας
Η ερευνητική δραστηριότητα αναφορικά με την ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών στη
μαθησιακή διαδικασία γλωσσικών θεμάτων είναι περιορισμένη. Ένα ερευνητικό εγχείρημα
που εντοπίστηκε, αποκάλυψε ότι η εφαρμογή δραστηριοτήτων ροής στο μάθημα της Γλώσσας
οδηγεί σε αύξηση της εμπλοκής των μαθητών (Egbert, 2004). Μάλιστα, το συμπέρασμα της
συγκεκριμένης ερευνητικής παρέμβασης ήταν ότι τα έργα που εμπλέκουν τους μαθητές στο
μάθημα της Γλώσσας είναι όσα συνδυάζουν τα εξής χαρακτηριστικά που συναντούμε στη
θεωρία περί εμπειριών ροής: έλεγχος διδακτικής κατάστασης από τον μαθητή, έργα με νόημα,
και ευελιξία των έργων ανάλογα με τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών.

3.2.2. Χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων ροής για το μάθημα της Γλώσσας, με σκοπό την
αύξηση της ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών
Από τη μελέτη των θεωριών κινήτρων και της θεωρίας ροής που προηγήθηκε, προέκυψαν
κάποια χαρακτηριστικά που φαίνεται πως πρέπει να διέπουν τις σχολικές δραστηριότητες έτσι
ώστε να προκαλούν τους μαθητές να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία. Σύμφωνα με
αυτά τα χαρακτηριστικά, οι δραστηριότητες πρέπει:
 Να έχουν σαφείς οδηγίες μέσω των οποίων να διατυπώνονται τα κριτήρια και τα μέσα
για την επίτευξη των στόχων (Beveridge & Milner, 2006˙ Csikszentmihalyi &
Rathunde, 1993˙ Shernoff & Anderson, 2014).
 Να σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Andersen, 2005˙ Shernoff, 2002˙
Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009˙ Turner, Meyer &
Cox, 1998).
 Να παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες αυτενέργειας (Johnson, 2004˙ Schmidt, Shernoff &
Csikszentmihalyi, 2007˙ Shernoff, Knauth & Makris, 2000).
 Να παρέχουν ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να ελέγχουν τις εξελίξεις (Chan & Ahern,
1999˙ Shernoff, Knauth & Makris, 2000).
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 Να είναι προσαρμοσμένες ή προσαρμόσιμες στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών
(Shernoff, 2002˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Turner, Meyer & Cox, 1998).
 Να αποτελούν κατάλληλες προκλήσεις των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των
παιδιών (Beveridge & Milner, 2006˙ Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009˙ Turner,
Meyer & Cox, 1998˙ Whitson & Consoli, 2009).
 Να περιέχουν συχνά και τακτά δείγματα ανατροφοδότησης (Beveridge & Milner,
2006˙ Boyer & Lamoreaux, 1997˙ Csikszentmihalyi, 1997˙ Goslin, 2003˙ Shernoff,
2002˙ Whitson & Consoli, 2009).
 Να δομούνται ως αυτοτελικές - παιγνιώδεις δράσεις και να μην δημιουργούν
προσδοκίες εξωτερικών αμοιβών (Csikszentmihalyi, 1975˙

Csikszentmihalyi,

Rathunde & Whalen, 1993˙ Shernoff, 2010˙ Whalen & Csikszentmihalyi, 1991).
 Nα επικεντρώνονται στις διαδικασίες και όχι στα αποτελέσματα, ώστε να
αποδεσμεύουν τα παιδιά από περιοριστικές ανησυχίες του εγώ (Csikszentmihalyi,
Rathunde & Whalen, 1993˙ Farmer, 1999˙ Schmidt, 2010).
 Να προσφέρουν τη δυνατότητα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Boyer & Lamoreaux,
1997˙ Johnson, 2004˙ Kahn, 2000˙ Peterson & Miller, 2004˙ Rathunde &
Csikszentmihalyi, 2005˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff, Csikszentmihalyi,
Schneider & Shernoff, 2003).
 Να ενισχύουν την αυτονομία των μαθητών μέσω της προσφοράς ευκαιριών επιλογής
προσωπικών στόχων (Andersen, 2005˙ Csikszentmihalyi, 2014˙ Fredricks, 2014˙
Johnson, 2004˙ Kahn, 2000˙ Mason, 2014˙ Rathunde & Csikszentmihalyi, 2005˙
Shernoff, 2010˙ Shernoff, Abdi, Anderson & Csikszentmihalyi, 2014˙ Shernoff &
Anderson, 2014˙ Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 2003˙ Turner,
Meyer & Cox, 1998, Whalen & Csikszentmihalyi, 1991).
 Να μην περιορίζονται από αυστηρά χρονικά πλαίσια (Hektner & Csikszentmihalyi,
1996).
 Να δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης των ταλέντων των μαθητών (Whalen &
Csikszentmihalyi, 1991).
 Να έχουν καλλιτεχνικό χαρακτήρα (Andersen, 2005˙ Schmidt, Shernoff, &
Csikszentmihalyi, 2007˙ Shernoff, Knauth & Markris, 2000).
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3.3. Σχέση μαθητικής εμπλοκής με την ενιαιοποίηση των τεχνών στις μαθησιακές
διαδικασίες
Η ενιαιοποίηση των τεχνών στις μαθησιακές διαδικασίες οδηγεί στη μαθητική
εμπλοκή (Uhrmacher, 2009˙ Wong, 2007). Ειδικότερα, σε σχέση με τη μάθηση μέσω τέχνης,
οι Baum και Owen (1997) παρατήρησαν ενδείξεις συμπεριφορών αυτορρύθμισης, επένδυση
προσοχής, επιμονή, επίλυση προβλημάτων, πρωτοβουλία, ανάληψη ρίσκου, αναζήτηση
ανατροφοδότησης, προετοιμασία και συχνή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Ομοίως,
οιονεί πειραματικές έρευνες που εξέταζαν τον αντίκτυπο προγραμμάτων ενιαιοποίησης
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία άλλων διδασκόμενων θεμάτων κατέληξαν σε
θετική συσχέτιση μεταξύ της ενσωμάτωσης των τεχνών και των εξής συνιστωσών των
κινήτρων: επιμονή, υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης, θετική στάση απέναντι στα
διδασκόμενα θέματα αλλά και γενικότερα θετική στάση απέναντι στο σχολείο (Catterall,
1998˙ Catterall, Chapleuau & Iwanaga, 1999˙ Catterall & Waldorf, 1999˙ Darby & Catterall,
1994˙ Hefferen, 2005˙ Herber, Astleiter & Faulhammer, 1999 στο Winner et al., 2013˙Fiske,
1999˙ Horowitz, 2004˙ Johnson, 2007˙ Russell & Zembylas, 2007).
Οι Csikszentmihalyi & Schneider (2000) παρατήρησαν ότι οι μαθητές βίωναν
υψηλότερα επίπεδα ροής κατά τη διάρκεια διδασκαλίας καλλιτεχνικών παρά άλλων
ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων.
Ο Werner (2001) επικεντρώθηκε στη σύγκριση των στάσεων μαθητών του δημοτικού
απέναντι στα μαθηματικά, όταν διδάσκονταν νέες μαθηματικές έννοιες μέσω θεάτρου, με
μαθητές που προσέγγιζαν το διδασκόμενο θέμα με παραδοσιακό τρόπο. Οι μαθητές που
συμμετείχαν στις τάξεις στις οποίες ενσωματώθηκαν θεατρικές δραστηριότητες είχαν πιο
θετικές αντιλήψεις και θετικότερη στάση στα μαθηματικά σε σχέση με τους μαθητές των
ομάδων ελέγχου.
Παρόμοια, σε μια οιονεί πειραματική μελέτη η Kim (2007) διερεύνησε την επίδραση
της διδασκαλίας μέσω του χορού στα μαθησιακά κίνητρα μαθητριών λυκείου, καταλήγοντας
στο συμπέρασμα ότι όταν οι δραστηριότητες τέχνης έχουν μαθητοκεντρικό χαρακτήρα και
ενσωματώνονται στη διδασκαλία άλλων διδασκόμενων θεμάτων, προάγουν τα μαθησιακά
κίνητρα των εκπαιδευόμενων και την επιθυμία τους για διά βίου εκπαίδευση.
Επιπρόσθετα στοιχεία που επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η ενσωμάτωση των τεχνών
στη διδασκαλία άλλων διδασκόμενων θεμάτων του αναλυτικού προγράμματος επιφέρει
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μεγαλύτερη εμπλοκή στους μαθητές, διακρίνονται στις έρευνες των Ingram & Meath (2007)
και DeMoss & Morris (2002), οι οποίοι παρατήρησαν μεγαλύτερη γνωστική εμπλοκή των
μαθητών που πήραν μέρος στο πρόγραμμα “Arts for Academic Achievement” συγκριτικά με
μαθητές που παρακολουθούσαν το παραδοσιακό πρόγραμμα διδασκαλίας. Μέσα από
παρατηρήσεις των ερευνητών σε σχολικές τάξεις και ύστερα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων
με τους εκπαιδευτικούς, οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα σύμφωνα με τα οποία οι
μαθητές φάνηκαν να αποκτούν καλύτερες δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και αυξημένα κίνητρα
για εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία.
Πιο πρόσφατα, οι Cho & Vitale (2014) υποστήριξαν ότι εκτός από το γεγονός ότι οι
τέχνες αποτελούν ένα αξιόλογο πεδίο μάθησης, λόγω της ενδογενούς αξίας τους, αποτελούν
επίσης ένα εξαιρετικό παιδαγωγικό μέσο ενίσχυσης της εμπλοκής των μαθητών και της
επιτυχίας τους σε όλα τα διδασκόμενα θέματα του αναλυτικού προγράμματος.

3.3.1. Η εμπλοκή των μαθητών στις σχολικές διαδικασίες κατά την ενιαιοποίηση των
τεχνών. Η περίπτωση της διδασκαλίας της Γλώσσας
Η Johnson (2007) συνάδοντας με την θεωρία της Rosenblatt, σχετικά με τη συναλλαγή
ατόμου-περιβάλλοντος κατά την προσέγγιση ενός διδασκόμενου αντικειμένου, τονίζει την
αξία της ενιαιοποίησης των τεχνών (arts integration) για την ενεργοποίηση της αφύπνισης,
που είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της αυτοπαρακινούμενης μάθησης. Μέσα από τη σκοπιά
της αναπτυξιακής ψυχολογίας, καταλήγει ότι η αισθητική εμπειρία συμβάλλει θετικά στη
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού καθώς και στη διαμόρφωση της αίσθησης του εαυτού του ως
ενεργού και εμπλεκόμενου μαθητή. Μέσα από τα συναισθήματα που προκαλούνται από την
αισθητική εμπειρία ενισχύεται η εμπλοκή του παιδιού στους διάφορους τομείς της μάθησης
(Johnson, 2007).
H ενιαιοποίηση των τεχνών στο μάθημα της Γλώσσας έχει φανεί ότι οδηγεί σε αύξηση
της εμπλοκής των μαθητών (Deasy, 2003˙ Gallagher, 2014˙ Hetland, Winner, Veenema &
Sheridan, 2013˙ Huotilainen, 2010˙ Kelner, & Flynn, 2006˙ Lynch, 2007˙ Parsons, 1990˙
Podlozny, 2000˙ Sanders & Albers, 2010˙ Walker, McFadden, Tabone, & Finkelstein, 2011˙
Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin, 2013)., Ερευνητικά εγχειρήματα έχουν αποκαλύψει
άλλωστε ότι η διδασκαλία της ανάγνωσης με τη χρήση δραστηριοτήτων μουσικής στο
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δημοτικό επιφέρει στους μαθητές αύξηση της συναισθηματικής εμπλοκής και τους προκαλεί
θετική στάση απέναντι στην ανάγνωση (Andrews, 1997). Ο Κempe (2001) έδειξε πώς η
ενιαιοποίηση της θεατρικής δραστηριότητας στη διδασκαλία εγγραματισμού (literacy)
συνέβαλε στη δημιουργική γραφή μαθητών έκτης τάξης του δημοτικού. Στις μελέτες που
αναδεικνύουν την επίδραση των τεχνών στην εμπλοκή των μαθητών και τη στάση τους
απέναντι στις τέχνες και σε άλλα διδασκόμενα θέματα, κυρίως στη γλώσσα, εντάσσεται και η
έρευνα των Smithrim και Upitis (2005). Οι ερευνητές, σε μια τριετή έρευνα, χρησιμοποιώντας
δείγμα 6.000 μαθητών δημοτικού και έναν συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών μέσων
συλλογής δεδομένων (τεστ επίδοσης, συνεντεύξεις σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς,
καλλιτέχνες), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τέχνες προσφέρουν στους μαθητές την
ευκαιρία να εμπλακούν βαθιά στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, παρατήρησαν μεγάλα
ποσοστά ικανοποίησης και χαράς στους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συγκριτικά
με παιδιά των ομάδων ελέγχου, τα οποία δεν εμπλέκονταν συστηματικά σε δραστηριότητες
τέχνης. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς του δείγματος αναφέρθηκαν στα γνωστικά, φυσικά,
συναισθηματικά και κοινωνικά οφέλη (δυνατότητα έκφρασης και διαχείρισης των
συναισθημάτων και δημιουργία σχέσεων με συμμαθητές) που αποκόμισαν τα παιδιά μέσα από
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Τελικά, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι
τέχνες στην εκπαίδευση οδηγούν στον μετασχηματισμό πεποιθήσεων και πρακτικών και
συμβάλλουν στη δημιουργία μιας θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στο σχολείο.
Ανάλογα, ο Ward (2007), από τις έρευνές του με δείγμα μαθητών Δ΄ δημοτικού,
διαπίστωσε ότι η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος μέσω θεάτρου οδηγεί σε
συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών και ενισχύει το ενδιαφέρον τους για την ανάγνωση
και τη γραφή. Αντίστοιχα, στην έρευνα του McFadden (2010), οι μαθητές δημοτικού, μετά τη
συμμετοχή τους σε δέκα μαθήματα ενιαιοποίησης του θεάτρου στη διδασκαλία ανάγνωσης
και γραφής, επέδειξαν αυξημένη γνωστική εμπλοκή και βελτίωση στις δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων καθώς και πολυπλοκότητα σκέψης.
Στη βάση λοιπόν της θεωρίας για την ενιαιοποίηση των τεχνών στη μαθησιακή
διαδικασία και με δεδομένες τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε σχολικές τάξεις, ως εμπλοκή
των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας στις μαθησιακές και γενικά στις
σχολικές διαδικασίες ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές εκφράζουν τις ιδέες
τους, τα συναισθήματά τους και τις εμπειρίες τους μέσω ποικίλων καλλιτεχνικών μέσων,
προσεγγίζουν δημιουργικά τα διδασκόμενα θέματα, δηλαδή με ερμηνευτικό, φαντασιακό και
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χιουμοριστικό τρόπο, επιθυμούν να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους και με τους
εκπαιδευτικούς, εκδηλώνουν ευχάριστα συναισθήματα από τη συμμετοχή τους σε αισθητικές
δραστηριότητες, δίνουν έμφαση στη λεπτομέρεια, και επιθυμούν να επενδύσουν χρόνο και
προσπάθεια για την επιτέλεση κάθε ανατιθέμενου έργου.

3.3.2. Χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων τέχνης για το μάθημα της Γλώσσας, που
εφαρμόζονται με σκοπό την αύξηση της ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών
Σύμφωνα με όσα προηγούνται, καταγράφεται αμέσως παρακάτω ένας κατάλογος
χαρακτηριστικών που πρέπει να διέπουν τις δραστηριότητες τέχνης που εφαρμόζονται
ενιαιοποιημένες στις μαθησιακές διαδικασίες με σκοπό την αύξηση της εμπλοκής των
μαθητών κατά τη διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει:


Να αφορούν ένα ευρύ φάσμα μορφών αναπαράστασης, όπως μουσικές, εικαστικές,
θεατρικές (Efland, 2004˙ Eisner, 1982, 1994, 1998, 2002˙ Goodman, 1984) των
διδασκόμενων γλωσσικών θεμάτων.



Να αποτελούν πεδίο ανάπτυξης της δημιουργικότητας των παιδιών κατά τη
διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Culpan, 2010˙ Hui, & Lau, 2006˙ Minton, 2003˙
National Advisory Committee on Creative and Cultural Education 1999˙ Sharp, 2001˙
Wright, 2010).



Να είναι

ολιστικού

τύπου

(ταυτόχρονη

λειτουργία σώματος,

νόησης

και

συναισθήματος) προκαλώντας την αισθητηριακή, κοινωνικο-συναισθηματική και
νοητική ενεργοποίηση κατά τη διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Catterall & Darby,
1994˙ Gardner, 1973, 1983, 1990, 2003˙ Miller, 2007˙ Rooney, 2004).


Να δίνουν ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων κατά τη διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων
(Winner & Hetland, 2007).



Να

δίνουν

ευκαιρίες

διαφορετικών

αισθητικών

τρόπων

κατανόησης

της

πραγματικότητας κατά τη διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Dewey, 1934˙ Goodman,
1984˙ Heidegger, 2006˙ Eisner, 2002˙ Gardner, 1973, 1983, 1990, 2003, Iser, 1978˙
Rosenblatt, 1938, 1968, 1986).
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Να δίνουν ευκαιρίες ερμηνείας της πραγματικότητας κατά τη διδασκαλία γλωσσικών
θεμάτων (Dewey, 1934, 1980˙ Heidegger, 2006˙ Iser, 1978˙ Rosenblatt, 1938, 1968,
1986).



Να δίνουν τη δυνατότητα αισθητικής επεξεργασίας της πραγματικότητας κατά τη
διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Iser, 1978˙ Rosenblatt, 1938, 1968, 1986).



Να δίνουν τη δυνατότητα αισθητικών παραγωγών με αφορμή την πραγματικότητα
κατά τη διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Bresler, 2007˙ Gardner, 1983, 1993˙ Jensen,
2001˙ Lowenferd, 1947˙ Rooney, 2004˙ Sternberg, 1985˙ Warger & Kleman, 1986˙
Winner & Hetland, 2007˙ Yeh, 2008).



Να διασφαλίζουν την ενεργητικότητα των παιδιών προς το αισθητικό ερέθισμα κατά
τη διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Johnson, 2007˙ Iser, 1978˙ Rosenblatt, 1938,
1968, 1986).



Να δίνουν έμφαση στις αισθητικές διαδικασίες και όχι στα αποτελέσματα κατά τη
διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Eisner, 2002˙ Fowler, 1996˙ Fraser και συν., 2007˙
Holland & O’Connor, 2004˙ Johnson & O’Neill, 1984˙ Iser, 1978˙ Rosenblatt, 1938,
1968, 1986).



Να περιέχουν απροσδιόριστα μέρη και στοιχεία των διδασκόμενων γλωσσικών
θεμάτων (Iser, 1978˙ Pike, 2004˙ Rosenblatt, 1938, 1968, 1986).



Να δομούνται και να βιώνονται ως παιγνιώδεις, αυτοτελικές καταστάσεις κατά τη
διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Fraser και συν., 2007).



Να δίνουν τη δυνατότητα άλλοτε ατομικής και άλλοτε συλλογικής εργασίας κατά τη
διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Darby & Catterall, 1994˙ Dewey, 1934, 1980˙
Efland, 2004˙ Eisner, 2002).



Να δίνουν τη δυνατότητα αυτοέκθεσης κατά τη διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων
(Edwards & Mercer, 1989˙ Eisner, 1982, 2002).



Να δίνουν ευκαιρίες για ποιοτική και λεπτομερή εργασία κατά την επεξεργασία
γλωσσικών θεμάτων (Eisner, 2002)

 Να είναι ανοιχτές σε μη προγραμματισμένα και μη αναμενόμενα αποτελέσματα κατά
τη διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Dewey, 1934˙ Edwards και συν., 2003˙ Eisner,
2002˙ Katz & Chard, 1996˙ Rosenblatt, 1986)
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Να προκαλούν διαφοροποιημένα από άτομο σε άτομο αποτελέσματα κατά τη
διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Conell, 2000˙ Eisner, 2002˙ Iser, 1978˙ Rosenblatt,
1938, 1968, 1986)



Να προκαλούν ασυνήθιστα και πρωτότυπα αποτελέσματα κατά τη διδασκαλία
γλωσσικών θεμάτων (Eisner, 2002˙ Fowler, 1996˙ Greene, 2001˙Johnson & O’Neill,
1984)



Να εφαρμόζονται σε περιβάλλον χωρίς στενά χρονικά όρια κατά τη διδασκαλία
γλωσσικών θεμάτων (Beardsley, 1969˙ Fraser και συν., 2007˙ Holland & O’Connor,
2004˙ Reid, 1986)



Να θέτουν στο επίκεντρο τον μαθητή, ο οποίος να είναι μέτοχος της διαδικασίας κατά
τη διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων (Fowler, 1996).

3.4. Η εμπλοκή των μαθητών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας στις σχολικές
μαθησιακές διαδικασίες για τη Γλώσσα, με βάση τις εμπειρίες ροής και τις εμπειρίες
ενιαιοποίησης των τεχνών στα προγράμματα σπουδών.
Στην παρούσα διατριβή, συνθέτοντας στοιχεία που παρέχουν η θεωρία ροής, και η
θεωρία για την ενιαιοποίηση των τεχνών ως προς την εμπλοκή των μαθητών στις σχολικές
διαδικασίες, μπορούμε να ορίσουμε λειτουργικά τη μαθητική εμπλοκή για την έρευνα που θα
ακολουθήσει. Σύμφωνα με αυτόν τον λειτουργικό ορισμό, στη συνέχεια θα εξεταστεί η
εμπλοκή των μαθητών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας στις μαθησιακές διαδικασίες
και ειδικότερα σε μαθήματα Γλώσσας. Ως «μαθητική εμπλοκή» ορίζεται η διαδικασία κατά
την οποία οι μαθητές επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους είτε για
αναζήτηση ανατροφοδότησης είτε για συνεργασία αλλά και για την έκφραση ιδεών,
συναισθημάτων και εμπειριών. Ως εμπλοκή των μαθητών (μαθητική εμπλοκή) ορίζεται
επίσης η πλήρης συγκέντρωση σε ένα γλωσσικό διδασκόμενο θέμα, το οποίο τα παιδιά
προσεγγίζουν δημιουργικά, δηλαδή με ερμηνευτικό, φαντασιακό και χιουμοριστικό τρόπο,
μέσω ποικίλων καλλιτεχνικών μέσων. Στα χαρακτηριστικά της μαθητικής εμπλοκής
συγκαταλέγεται επίσης η πολύπλευρη-ολιστική ενεργοποίηση κατά την προσπάθεια επίτευξης
ενός γλωσσικού στόχου που έχει νόημα για τους ίδιους τους μαθητές, καθώς και οι εστιάσεις
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στον ακαδημαϊκό ή αισθητικό χαρακτήρα της διδακτικής διαδικασίας γλωσσικών θεμάτων.
Τέλος, η μαθητική εμπλοκή χαρακτηρίζεται από θετικά συναισθήματα, που προκύπτουν από
την ίδια την επιτέλεση του γλωσσικού μαθησιακού έργου και όχι από την προσδοκία
απόκτησης εξωτερικών αμοιβών.
Σύμφωνα με τον παραπάνω λειτουργικό ορισμό, στο επόμενο μέρος, το ερευνητικό, οι
εξεταζόμενες συνιστώσες της μαθητικής εμπλοκής είναι έξι (6) και συγκεκριμένα: η λεκτική
συμμετοχή των παιδιών σε σχέση με το διδασκόμενο θέμα (Liu & Littlewood, 1997˙ Willms,
Friesen & Milton, 2009), η πολυτροπική τους ενασχόληση με το θέμα (Kumari, 2004˙ Sanders
& Albers, 2010), η δημιουργική τους ανταπόκριση στο θέμα (Culpan, 2010˙ Hui & Lau,
2006˙ Minton, 2003), η πολύπλευρη-ολιστική τους ενεργοποίηση ως προς το θέμα (Garcia,
2014˙ Pope, 2001), ο συνδυασμός αισθητικών και ακαδημαϊκών εστιάσεων των παιδιών κατά
τη διδακτική διαδικασία και η ικανοποίηση που αισθάνονται από τη συμμετοχή τους σε αυτήν
(Marks, 2000˙ McCabe et al., 2011˙ Shernoff & Anderson, 2014).
H πρώτη από τις προαναφερόμενες συνιστώσες της μαθητικής εμπλοκής αφορά την
αίσθηση των μαθητών ότι ανήκουν σε μία κοινωνική ομάδα και μπορεί να επιτευχθεί μέσα
από τη σύνδεσή τους με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους (Furrer & Skinner,
2003˙ Gibbs, Poskitt, 2010˙ Roorda, Koomen, Spilt & Oort, 2011˙ Saeed & Zyngier, 2012˙
Skinner & Belmont, 1993). Η διερεύνηση και η καλλιέργεια του τρόπου με τον οποίο
αλληλεπιδρούν οι μαθητές βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδας, επηρεάζοντας θετικά
την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή και τα αποτελέσματα της μαθησιακής
διαδικασίας. Η προοδευτική εκπαίδευση, έτσι όπως έχει επηρεαστεί από τη φιλοσοφία του
Dewey, αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της μάθησης, τη σημασία της συνομιλίας και
της αλληλεπίδρασης μεταξύ των υποκειμένων (Bertrand & Valois 2000). Στο σημείο αυτό,
κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η θεωρία του Vygotsky, στην οποία δίνεται έμφαση στην
κοινωνικοπολιτισμική φύση της μάθησης (Leong & Bodrova, 2012˙ Lim, 2004˙ Vygotsky,
1978). Το έργο του βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις ιδέες. Κατ’αρχάς, πρότεινε ότι η νοητική
ανάπτυξη μπορεί να κατανοηθεί μόνο με αναφορά στο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο
οποίο ζουν τα παιδιά. Δεύτερον, πίστευε ότι η ανάπτυξη του ατόμου συνίσταται στην
εσωτερίκευση των συμβολικών συστημάτων, που δημιουργούν οι πολιτισμοί (Vygotsky,
1980) και η γνωστική ανάπτυξη, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις πληροφορίες που
προέρχονται από τους άλλους και τη μεταξύ τους συνεργασία. Μία κεντρική έννοια, που
προκύπτει από την ιδέα περί κοινωνικής μάθησης του Vygotsky, είναι η φθίνουσα υποστήριξη
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μάθησης (σκαλωσιά), η οποία νοείται ως η βοήθεια που παρέχεται από πιο ικανούς
συνομηλίκους ή από ενηλίκους (Lim, 2004). Σταδιακά, οι μαθητές αναλαμβάνουν όλο και
περισσότερο την ευθύνη για τη μάθηση που επιτυγχάνουν (Nordlof, 2014). Κατά τον
Vygotsky, για να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο το αναλυτικό πρόγραμμα, οι δραστηριότητες
που προσφέρονται στους μαθητές πρέπει να εμπίπτουν στη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης και να
περικλείουν όχι μόνο ό,τι είναι ικανοί να κάνουν μόνοι τους, αλλά και ό,τι μπορούν να
μάθουν με τη βοήθεια άλλων (Fani & Ghaemi, 2011).
Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι η έλξη των μαθητών προς το µαθησιακό
περιβάλλον και η σύνδεσή τους µε το σχολείο ενισχύονται όταν οι µαθητές αισθάνονται ότι
δέχονται την υποστήριξη και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών τους (Croninger & Lee, 2001˙
Lee & Smith 2001). Μάλιστα, οι μαθητές επιθυμούν να έχουν ισχυρότερες σχέσεις με τους
εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους και περισσότερες ευκαιρίες για διάλογο και
συζήτηση μέσα στην τάξη (Shernoff, 2013˙ Wilms, Frisen & Milton, 2009). Οι μαθητές που
αναφέρουν μεγάλο βαθμό σύνδεσης με τους εκπαιδευτικούς και τους συνομηλίκους τους
εμφανίζουν υψηλότερη συναισθηματική και συμπεριφορική εμπλοκή με το σχολείο, ενώ
αντιθέτως τα συναισθήματα ανίας, ανησυχίας, λύπης, και απογοήτευσης επιτείνονται όταν τα
παιδιά νιώθουν απομακρυσμένα από τους άλλους (Furrer & Skinner, 2003˙ Polychroni,
Hatzichristou & Sideridis, 2012). Ακόμη, όταν δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές για
προφορική συμμετοχή και επέκταση των ιδεών των συμμαθητών τους, αυξάνεται η επιθυμία
τους να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία (Clifford, 2004˙ Larson, 2011˙ Liu &
Littlewood, 1997˙ Willms, Friesen, & Milton, 2009). Η προφορική επικοινωνία είναι μια
διαδικασία ζωτικής σημασίας, αλληλοκατανόησης και αλληλοεπηρεασμού μεταξύ των
ανθρώπων ή των ομάδων (Πασιαρδή, 2011) και ο θεμέλιος λίθος των κοινωνικών δεξιοτήτων
(Goleman, 2011). Παρ’ όλα αυτά, το παραδοσιακό σχολείο δεν δείχνει το αρμόζον
ενδιαφέρον για την καλλιέργεια ενός αναπτυγμένου επικοινωνιακού κλίματος (Χρυσαφίδης,
2000). Δεν επιδιώκει, δηλαδή, με συστηματικές και στοχευμένες ενέργειες την
εντατικοποίηση των επικοινωνιακών σχέσεων, την ανταλλαγή εκατέρωθεν πληροφοριών και
απόψεων, και την αναβάθμιση των διανθρώπινων σχέσεων κατά τη διδασκαλία (Φλουρής,
1995). Βασικό μέλημα για το παραδοσιακό σχολείο αποτελεί η διαμόρφωση εκείνων των
συνθηκών που θα βοηθήσουν τη μετάδοση της διδασκόμενης γνώσης. Στο σχήμα αυτό, ο
εκπαιδευτικός, ή η πηγή γνώσης, αναλαμβάνει μάλλον τον ρόλο του πομπού, ενώ ο μαθητής
μάλλον τον ρόλο του δέκτη της επικοινωνίας. Ο ρόλος του μαθητή ως πομπού μηνυμάτων
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περιορίζεται κυρίως στις περιπτώσεις που ο λόγος του αξιοποιείται ως ένδειξη για την
εμπέδωση των παρεχόμενων γνώσεων (Χρυσαφίδης, 2000). Με άλλα λόγια, αγνοείται η
δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών καθώς και των μαθητών
μεταξύ τους και η σημασία της στη μορφωτική διαδικασία (Dislen, 2013˙ Flanders, 1960˙
Harris, 2008˙ Liu & Littlewood, 1997˙ Pope, 2001 στο Uhrmacher, 2009˙ Willms, Friesen &
Milton, 2009). Για τον λόγο αυτό, στην έρευνα (Β Μέρος) θα επιχειρηθεί η αύξηση της
προφορικής επικοινωνίας που αφορά το διδασκόμενο θέμα, μεταξύ των μελών των σχολικών
ομάδων, ως συνιστώσα της εμπλοκής των παιδιών στις διαδικασίες διδασκαλίας της
Γλώσσας.
Επίσης, σε σχέση με τη δεύτερη συνιστώσα της εμπλοκής, σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία, είναι απαραίτητο οι μαθητές να εμπλέκονται σε πολλαπλούς τύπους
γραμματισμού (multiple literacies), όπως οπτικές, χωρικές, απτικές, μη λεκτικές, ακουστικές
μορφές νοήματος (Albers & Harste, 2007˙ Gallagher, 2014˙ Lynch, 2007˙ New London
Group, 1996˙ Parsons, 1990˙ Sanders & Albers, 2010). Κατά τους Halliday (1978), Hodge &
Kress (1988) Kress & van Leeuwen (1996, 2006), εισηγητές του όρου της πολυτροπικότητας,
και το New London Group (1996), με τον όρο αυτό νοείται η μορφή παρουσίασης ενός
πολιτισμικού προϊόντος, στο οποίο περιέχονται και συνδυάζονται περισσότεροι από ένας
σημειωτικοί τρόποι (modes). Η πολυτροπικότητα θεωρείται μια ουσιαστική και θεμελιώδης
παράμετρος, όχι ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να επισυναφθεί στην ανάλυση της
επικοινωνίας (Kress & Teo van Leeuwen, 1996). Οι Cope & Kalantzis (2000, 2015) τόνισαν
ότι μέσα στο δραματικά μεταβαλλόμενο κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον επικοινωνίας
και μάθησης χρειάζεται να αξιοποιείται η ποικιλότητα των σημειωτικών συστημάτων, ώστε
να καταστεί δυνατή η διαχείριση της πληθώρας πληροφοριών που δέχεται ο μαθητής.
Επομένως, οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να επικεντρωθούν στη συστηματική διδασκαλία
και ανάλυση πολυτροπικών κειμένων, προετοιμάζοντας

κατάλληλα τα παιδιά ώστε να

χειρίζονται ικανοποιητικά την πληθώρα των πολυτροπικών κειμένων που τους περιβάλλει
(τύπος, τηλεόραση, βιντεοκλίπ, internet κ.λπ).
Ο πρώτος παιδαγωγός που υποστήριξε τη χρήση των αισθήσεων και όχι μόνο των
λέξεων από τους μαθητές και εναντιώθηκε στη βερμπαλιστική διδασκαλία ήταν ο
J.A.Comenius (1592-1670). Στο βιβλίο του Μεγάλη Διδακτική επεσήμανε ότι όλες οι
πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται στις αισθήσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε έναν «χρυσό
κανόνα για όλους τους διδάσκοντες: όλα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να παρουσιάζονται στις
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αισθήσεις. Ό,τι ορατό στην όραση, ό,τι ακουστό στην ακοή, ό,τι οσφραντό στην όσφρηση,
ό,τι γευστό στη γεύση, ό,τι απτό στην αφή. Κι αν µπορεί κάτι να γίνει αντιληπτό µε
διαφορετικές αισθήσεις, πρέπει να προβάλλεται ταυτόχρονα στις διαφορετικές αυτές
αισθήσεις» (Comenius, 1657, σελ. 180 στο Maviglia, 2016). Ομοίως, ο J.A. Pestalozzi (17461827) ενθάρρυνε τη συστηματική χρήση αισθητηριακών εμπειριών, καθώς τις αναγνώρισε ως
μοναδικό θεµέλιο κάθε πραγματικής γνώσης, και αντιτάχθηκε στις γνώσεις που προσφέρονται
µόνο µε λόγια (Efland, 1990). Οι εκπρόσωποι του «σχολείου εργασίας» στη Γερµανία, της
«προοδευτικής παιδείας στην Αµερική (Dewey) και της «Νέας Αγωγής» στις γαλλόφωνες
χώρες άσκησαν κριτική στη νοησιαρχία (Χρυσαφίδης, 1994), υποστηρίζοντας τη
δραστηριοποίηση και την αυτενέργεια των μαθητών µε τα κατάλληλα εποπτικά µέσα
(learning by doing). H Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός Maria Montessori επινόησε το «σπίτι
του παιδιού» και χρησιμοποίησε διδακτικά µέσα και υλικά για τη δραστηριοποίηση, την
αυτενέργεια και την αισθητηριακή άσκηση των µαθητών (Szendrei, 1996). Επιπρόσθετα, ο
Piaget ήταν υποστηρικτής της μη βερμπαλιστικής διδασκαλίας και θεωρούσε καταλληλότερη
τη διδασκαλία που στηρίζεται στην ενεργητική συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων
και στη δημιουργική σύμπραξή τους, με στόχο την κατάκτηση της γνώσης (Shaffer, 2004).
Λαμβάνοντας

υπόψη

τα

παραπάνω,

η

πολυτροπικότητα-αισθητικότητα

της

διδασκαλίας (Albers & Harste, 2007˙ Cope & Kalantzis, 2000, 2015) έρχεται σε αντίθεση με
την κρατούσα βερμπαλιστική νοοτροπία στο σχολείο, στην οποία κύριο µέσο διδασκαλίας
αποτελεί ο λόγος του εκπαιδευτικού και το βιβλίο. Τα περισσότερα μαθησιακά περιβάλλοντα
εξακολουθούν να δίνουν μονογραμμική έμφαση στον βερμπαλισμό και τη νοησιαρχία, αφού
κύριες μέθοδοι διδασκαλίας παραμένουν η μετάδοση των γνώσεων, η λογική ανάλυση, η
αναπαραγωγική σύνθεση, η ατομική εργασία, ενώ δεσπόζουσες μορφές διδασκαλίας είναι ο
κατευθυνόμενος διάλογος, η ερωταπόκριση και ο μονόλογος του δασκάλου (Kumari, 2004).
Σύμφωνα με την Kumari (2004), η διδασκαλία που είναι βερμπαλιστική-μετωπική, έχει
επιζήμια αποτελέσματα στην εμπλοκή των μαθητών. Ειδικότερα, επηρεάζει τα συναισθήματα
των μαθητών που δεν βιώνουν ευχαρίστηση, χάνουν το ενδιαφέρον τους, αισθάνονται
απάθεια και τελικά οδηγούνται σε ανάρμοστες συμπεριφορές ή εμπλέκονται όλο και λιγότερο
ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία.
Για τον λόγο αυτό, στην έρευνα (Β Μέρος) θα επιχειρηθεί η αύξηση της
πολυροπικότητας - αισθητικότητας της διδακτικής διαδικασίας που αφορά το διδασκόμενο
θέμα, ως συνιστώσα της εμπλοκής των παιδιών στις διαδικασίες διδασκαλίας της Γλώσσας.
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Αναφορικά με την τρίτη συνιστώσα της μαθητικής εμπλοκής, της δημιουργικής
ανταπόκρισης στο διδασκόμενο θέμα, έχει φανεί ότι μέσα από την τέχνη προσφέρονται
ευκαιρίες για ευαισθητοποίηση των αισθήσεων, καλλιέργεια της φαντασίας και της
δημιουργικής σκέψης των παιδιών (Burton, Horowitz & Abeles, 2000˙ Byun, 2004˙ European
Commission, 2009˙ Isbell & Raines, 2013˙ Kim, 2000˙ Marshall, 2015˙ Minton, 2000˙ Perrin,
1994˙ Robinson, 1999˙ Silverstein & Leyne, 2010˙ Yeh, 2008).
Το γεγονός ότι η δημιουργικότητα θεωρείται ένδειξη μαθητικής εμπλοκής στηρίζεται
στη θέση των Gilson & Shalley (2004) και τη Hyson (2008), σύμφωνα με τους οποίους η
δημιουργική διαδικασία αποτελεί ένδειξη ενεργητικής εμπλοκής και μάλιστα δύο σημαντικοί
παράγοντές της είναι η ερμηνευτική και η φαντασιακή προσέγγιση ενός αντικειμένουθέματος. Κατά την ερμηνεία, κάποιος επιχειρεί να φέρει στο φως αυτό που ένα έργο
προσπαθεί να επικοινωνήσει. Σύμφωνα με τον Iser (1978), η ερμηνεία δεν έγκειται στην
αποκάλυψη ενός και μοναδικού νοήματος. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι «καθήκον του
ερμηνευτή είναι να διαφωτίσει τα πιθανά νοήματα ενός κειμένου και όχι να περιορίσει τον
εαυτό του σε ένα μόνο» (Iser, 1991, σελ. 22). Επίσης, η φαντασία είναι μια ζωτική λειτουργία
της δημιουργικότητας (Bland, 2012˙ Van Alphen, 2011), καθώς συνδέεται στενά με την
αντίληψη και τη μνήμη, καθώς και με την επίλυση προβλημάτων, τον προγραμματισμό, την
εφευρετικότητα, τον μετασχηματισμό και την πρωτοτυπία. Συχνά κυριαρχεί σύγχυση μεταξύ
των εννοιών «δημιουργικότητα» και «φαντασία», η οποία κατά τον Vygotsky προκύπτει από
την παραγωγή πρωτότυπου προϊόντος και στις δύο περιπτώσεις (Peleprat & Cole, 2011). Ενώ
όμως η δημιουργικότητα αναφέρεται σε κριτήρια πρωτοτυπίας σε ένα προϊόν, η φαντασία
αφορά το προϊόν που αναδύεται ως δυνατό να γίνει (Van Alphen, 2011). Επιπρόσθετα, η
φαντασία αποτελεί τον μοχλό του μη ορθολογικού συστήματος σκέψης και τη βάση κάθε
δημιουργικής δραστηριότητας. «…Αν το δυναμικό του ανθρώπου καλλιεργείται για το
συλλογικό καλό, ο ρόλος της φαντασίας στην εκπαίδευση είναι ζωτικός, αφού αποτελεί τη
βάση για όλη την ανθρώπινη ανάπτυξη» (Van Alphen, 2011, σελ. 17). Όπως επισημαίνουν οι
Bland (2012), Byrne (2007), Duffy (2006) και Van Alphen (2011), η φαντασία είναι το μέσο
ώστε το άτομο να αποκτά νόημα στην κατανόηση της νέας πληροφορίας με τρόπο σύμφυτο
με το αναπτυξιακό του στάδιο, υπερβαίνοντας έναν συμβατικό ή μηχανιστικό τρόπο σκέψης.
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα συγκλίνει στην άποψη ότι η τέχνη ασκεί σημαντική
επίδραση στη φαντασία (Connery & Steiner, 2012˙ Marshall, 2007). Οι παραδοχές του
Vygotsky σχετικά με τη φύση της φαντασίας ώθησαν την επιστημονική κοινότητα να εξελίξει
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περαιτέρω τις σχετικές έρευνες. Έτσι, όπως επισημαίνουν αρκετοί μελετητές, όπως οι Egan,
Eisner, Greene, Steiner, η φαντασία έχει οριστεί ως η ικανότητα του ατόμου να σχηματίζει
νοητικές εικόνες που είναι απούσες. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, το άτομο μετακινείται
πέρα από τα νοήματα του απτού κόσμου, εσωτερικεύει αντιλήψεις και τους δίνει νέο νόημα
(Bland, 2012˙ Duffy, 2006˙ Peleprat & Cole, 2011˙ Van Alphen, 2011). Ο Vygotsky (1998)
θεωρούσε ότι η φαντασία είναι μια λειτουργία που διαπλέκεται με έναν μεγάλο αριθμό
νοητικών και ψυχικών διεργασιών του ατόμου· πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη
διαδικασία, άμεσα συνυφασμένη με την απόδοση νοήματος που βοηθά το παιδί να
νοηματοδοτήσει τον κόσμο στον οποίο ζει (Peleprat & Cole, 2011). Ο Vygotsky τόνισε την
παιδαγωγική σημασία της τέχνης υπογραμμίζοντας ότι οτιδήποτε απαιτεί καλλιτεχνική
μετατροπή της πραγματικότητας, οτιδήποτε συνδέεται με την ερμηνεία και την κατασκευή
του νέου, απαιτεί την απαραίτητη συμμετοχή της φαντασίας.
Ο Egan (2005) στήριξε την αντίληψή του για τη φαντασία στη θεωρία του Vygotsky
και υπογράμμισε ότι είναι η βάση της ανθρώπινης ανάπτυξης και ως εκ τούτου ο ρόλος της
στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η φαντασία αποτελεί πηγή
ευελιξίας και πρωτοτυπίας της ανθρώπινης σκέψης, είναι σε θέση να υπερβεί περιορισμούς
φυσικών αντικειμένων, στερεοτύπων σκέψης, κυριολεκτικών εννοιών, ενώ διερευνά
συνδέσεις και αντιλαμβάνεται πλούσια και βαθύτερα νοήματα. Η χρήση της φαντασίας στην
προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων μεταμορφώνει τη μαθησιακή διαδικασία, βελτιώνει
την εμπειρία της αλήθειας και αποτελεί έναν τρόπο εμπλοκής της προσοχής των μαθητών και
ενίσχυσης του ενδιαφέροντός τους (Jensen, 2013˙ Van Alphen, 2011). Επιπλέον, η ανάπτυξη
ενός ευφάνταστου, επινοητικού τρόπου σκέψης σύμφωνα με τον Egan (1997) απαιτεί τη
χρήση γνωστικών εργαλείων όπως είναι το χιούμορ. Η χρήση χιούμορ αποτελεί μία άκρως
εξελιγμένη μορφή της ανθρώπινης έκφρασης και συμβάλλει επίσης στην αύξηση της
πολυπλοκότητας στη χρήση της γλώσσας (Ackermann, 2014).
Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, όμως, παραβλέπει τα οφέλη των τεχνών
και στρέφεται μονοδιάστατα στην ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών του ατόμου,
παραγκωνίζοντας όχι μόνο άλλες δεξιότητες αλλά και κάθε εναλλακτικό τρόπο για την
καλλιέργειά τους (Robinson, 1999). Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι
προσπάθειες καλλιέργειας του δημιουργικού δυναμικού των παιδιών είναι ακόμη στα πρώτα
της βήματα. Κυριαρχεί η επικέντρωση στην αποστήθιση πληροφοριών και στην εύρεση μίας
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και μόνο σωστής λύσης (συγκλίνουσα σκέψη), με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ανάπτυξη
δεξιοτήτων αποκλίνουσας σκέψης στους μαθητές, δηλαδή της φαντασίας (Sternberg, 1995).
Για τον λόγο αυτό, στην έρευνα (Β Μέρος) θα επιχειρηθεί η αύξηση της δημιουργικής
ανταπόκρισης των παιδιών στα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα ως συνιστώσα της εμπλοκής
των παιδιών στις διαδικασίες διδασκαλίας της Γλώσσας.
Επιπρόσθετα, στον λειτουργικό ορισμό της μαθητικής εμπλοκής, γίνεται αναφορά στην
πολύπλευρη-ολιστική ενεργοποίηση των παιδιών κατά την προσπάθεια επίτευξης ενός
γλωσσικού στόχου, δηλαδή η ενεργοποίηση σε μη λεκτικό-σωματικό, γνωστικό-νοητικό,
κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο κατά τη διδακτική διαδικασία. Το στοιχείο αυτό
πηγάζει από τη θεωρία του Gardner (2000), σύμφωνα με την οποία ένας από τους καλύτερους
τρόπους να εμπλακούν τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί η χρήση στρατηγικών
για την ενίσχυση όλων των τύπων νοημοσύνης τους. Οι τέχνες θεωρούνται ως ευκαιρίες για
πολύπλευρη και ολιστική ανάπτυξη του ατόμου (Gardner, 1993, 1999˙ Miller, 2007).
Παρόλο που το σχολείο έχει αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο ως πεδίο ανάπτυξης
του συνόλου της προσωπικότητας των μαθητών (McGrew, 2013), στις σημερινές σχολικές
τάξεις εξακολουθεί να κυριαρχεί η νοησιαρχία (Παναγιωτόπουλος, 2004˙ ΣωτηροπούλουΖορμπαλά, 2009˙ Φράγκος, 2006˙ Χρυσαφίδης, 2000). Η γλωσσική εκπαίδευση βασίζεται
κυρίως στην επίδοση των μαθητών σε γλωσσικές τεχνικές (Smith, 2005), ενώ ο χρόνος που
αφιερώνεται για να βιώσουν οι μαθητές πολύπλευρες-ολιστικές γλωσσικές μαθησιακές
εμπειρίες –αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας της μάθησης– είναι περιορισμένος
(Swafford & Akrofi, 2005).
Για τον λόγο αυτό, στην έρευνα (Β Μέρος) θα επιχειρηθεί η αύξηση της πολύπλευρηςολιστικής ενεργοποίησης των παιδιών κατά την προσπάθεια επίτευξης ενός γλωσσικού
στόχου, δηλαδή η ενεργοποίησή τους σε μη λεκτικό-σωματικό, γνωστικό-νοητικό, κοινωνικό
και συναισθηματικό επίπεδο κατά τη διδακτική διαδικασία, ως συνιστώσα της εμπλοκής των
παιδιών στις διαδικασίες διδασκαλίας της Γλώσσας.
Στα χαρακτηριστικά της μαθητικής εμπλοκής εντάσσονται και οι εστιάσεις των
παιδιών σε διαφορετικές διαστάσεις της διδακτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία, οι μαθητές είναι σημαντικό να εστιάζουν παράλληλα τόσο στην ακαδημαϊκή
της διάσταση, όσο και σε αισθητικά/καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της διδακτικής διαδικασίας
(Barry, 2010˙ Baum & Owen, 1997˙ Billig, 2010˙ Burton, Horowitz & Abeles, 1999˙
Catterall, 1998˙ 1999˙ Catterall, Chapleau & Iwanaga, 1999˙ Catterall & Waldorf, 1999˙ Cho
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& Vitale, 2014˙ Corbett, McKenney, Noblit & Wilson, 2001˙ Darby & Catterall, 1994˙ Drake,
2007˙ Erdoğan & Baran, 2009˙ Fowler, 1979˙ Fiske, 1999˙ Furco & Root, 2010˙ Goldberg˙
1998˙ Goldschmidt & Jung, 2010˙ Hartzler, 2000˙ Hefferen, 2005 στο Burnaford, Brown,
Doherty, McLaughin, 2007˙ Holzer, 2009˙ Ingram & Reidel, 2003˙ Jensen, 2005˙ Καρτασίδου
2007˙ Knight, 2010˙ Marron, 2003˙ Nelson, 2001˙ Psilos, 2002˙ Romance & Vitale, 2012˙
Scott, Harper & Boggan, 2012˙ Smithrim & Upitis, 2005˙ Snyder & Rooney, 2004˙ Upitis,
2011˙ Walker, 1995˙ Winner & Hetland, 2007˙ Winner et al., 2013).
Παρ’ όλα αυτά, στη μαθησιακή διαδικασία που εφαρμόζεται βάσει του προγράμματος,
δεν αξιοποιείται συστηματικά ο ρόλος των τεχνών ως εργαλείο διδασκαλίας άλλων
διδασκόμενων θεμάτων (Robinson, 1999). Μάλιστα, η μονομερείς εστιάσεις των παιδιών
προς τα ακαδημαϊκά στοιχεία των διδασκόμενων θεμάτων έχει συνδεθεί με την παθητική
στάση των παιδιών (Gibbs & Poskitt, 2010˙ Murray, Mitchell, Gale, Edwards & Zyngier,
2004).
Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα έρευνα (Β Μέρος) θα επιχειρηθεί η μελέτη της
εστίασης των υποκειμένων στον κατά μάλλον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της διδασκαλίας ή της
εστίασής τους σε κατά μάλλον αισθητικά/καλλιτεχνικά στοιχεία του θέματος ή/και της
διδακτικής κατάστασης. Επιπλέον, ορίστηκε μία ενδιάμεση κατηγορία, αναφορικά με τις
μεικτές εστιάσεις των παιδιών, όσες δηλαδή φανερώνουν ταυτόχρονα ακαδημαϊκό και
καλλιτεχνικό προσανατολισμό.
Στα χαρακτηριστικά της μαθητικής εμπλοκής συγκαταλέγονται επίσης τα υψηλά
επίπεδα συγκέντρωσης και ενδιαφέροντος για ένα γλωσσικό διδασκόμενο θέμα, καθώς και τα
θετικά συναισθήματα τα οποία προκύπτουν λόγω της εσωτερικής αξίας των επιτελούμενων
έργων (Gibbs & Poskitt 2010˙ Kuh, 2003). Τα θετικά συναισθήματα σχετίζονται άμεσα με την
προσοχή, την προσπάθεια, την ευέλικτη σκέψη, τη δημιουργία συνδέσεων και με την
αυτορρύθμιση, που αποτελούν συνιστώσες της ενεργητικής εμπλοκής (Linnenbrink, 2007˙
Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002). Στη βιβλιογραφία αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι οι
άνθρωποι επιμένουν να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που τους προσφέρουν ικανοποίηση
(Ames & Ames, 1984˙ Pintrich, 2003˙ Skinner & Belmont, 1993˙ Stipek, 2002). Ωστόσο
παρατηρείται προβληματισμός για τα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης των μαθητών κατά τη
μαθησιακή διαδικασία, ενώ γίνεται φανερή η αναγκαιότητα εφαρμογής εναλλακτικών
προσεγγίσεων, που να παρέχουν περισσότερη ευχαρίστηση στους μαθητές (Δάλκος, 1998˙
Marks, 2000˙ Οικονομίδης, 2011˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff & Csikszentmihalyi,
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2009˙ Σπυροπούλου και συν., 2008˙ Whitson & Consoli, 2009). Πράγματι, έχει παρατηρηθεί
ότι η έμφαση στο σχολείο δίνεται κατά κύριο λόγο σε ένα πολύ στενό φάσμα «ελέγξιμων»
δεξιοτήτων (Chase, 2014), ενώ παραβλέπεται η αξία παραγόντων που θα μπορούσαν να
προάγουν την επίτευξη των μαθητών (Garcia, 2014), όπως είναι τα συναισθήματα (Valiente,
Swanson & Eisenberg, 2012). Για τον λόγο αυτό, στην έρευνα (Β Μέρος) θα επιχειρηθεί η
αύξηση της ικανοποίησης ως συνιστώσα της εμπλοκής των παιδιών από τη συμμετοχή τους
στις διαδικασίες διδασκαλίας της Γλώσσας.
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3.5. Χαρακτηριστικά «αισθητικών δραστηριοτήτων ροής»
Με βάση τον λειτουργικό ορισμό και τις συνιστώσες της μαθητικής εμπλοκής, όπως
αναλύθηκαν ανωτέρω, φαίνεται η προοπτική σχεδιασμού ενός πρωτότυπου και μη
αξιοποιημένου στην εκπαίδευση μέχρι στιγμής τύπου δραστηριοτήτων, οι οποίες στοχεύουν
στην αύξηση της εμπλοκής των μαθητών στις σχολικές διδακτικές διαδικασίες. Οι
δραστηριότητες αυτές προτείνεται να ονομάζονται «αισθητικές δραστηριότητες ροής». Για τη
βάση του σχεδιασμού τους, αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά τα χαρακτηριστικά των σχολικών
δραστηριοτήτων ροής και αυτά των δραστηριοτήτων ενιαιοποιημένης τέχνης στο σχολείο.
Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων ροής και των αισθητικών
δραστηριοτήτων επιχειρήθηκε με σκοπό να προκύψει μια σαφής δομική περιγραφή των
προτεινόμενων ως «αισθητικών δραστηριοτήτων ροής» για το σχολείο. Η συνάντηση αυτών
των δύο τύπων δραστηριότητας και εμπειρίας, ροής και αισθητικής, θα μπορούσε να επιτείνει
και να ενισχύσει τα κοινά τους χαρακτηριστικά, π.χ. το ότι και οι δύο είναι απολαυστικές
καταστάσεις, αυξημένου ενδιαφέροντος, ολιστικής εμπλοκής, ελεγχόμενες από τα ίδια τα
υποκείμενα και βιωμένες ως αυτοτελικές και δημιουργικές. Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα
χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον έναν από τους δύο τύπους δραστηριότητας (ροής ή
αισθητικής) δημιουργούν γόνιμο έδαφος για την εμφάνιση των χαρακτηριστικών του άλλου
τύπου. Για παράδειγμα, ο χαρακτήρας των αισθητικών δραστηριοτήτων φαίνεται να ενισχύει
τη συναισθηματική διάσταση (ευχαρίστηση, υψηλή αυτοπεποίθηση και εσωτερική
κινητοποίηση), η οποία είναι ισχυρός προγνωστικός δείκτης μακροχρόνιας απόδοσης και
ενεργητικής εμπλοκής (Shernoff, 2002). Επίσης, η επικοινωνιακή διάσταση της αισθητικής
δραστηριότητας δίνει στα παιδιά ευκαιρίες να ξεδιπλώσουν τις δεξιότητές τους, συνθήκη που
αυξάνει τις πιθανότητες ροής (Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009). Επιπλέον, κατά τη
διάρκεια της αισθητικής ενασχόλησης τα άτομα έχουν ευκαιρίες να συγκεντρωθούν και να
έχουν υψηλή εγρήγορση, να χάσουν την αυτοσυνείδησή τους, την επίγνωση του εξωτερικού
περιβάλλοντος και την αίσθηση του χρόνου, όπως συμβαίνει και κατά τη διάρκεια μιας
εμπειρίας ροής. Αναλυτικότερα, όταν το παιδί επεξεργάζεται και ερμηνεύει την
πραγματικότητα που διδάσκεται συμμετέχοντας σε μια αισθητική δραστηριότητα, παρωθείται
να εργαστεί με τρόπο που να έχει νόημα γι’ αυτό, επεμβαίνει στις εξελίξεις, αυτενεργεί και
αφοσιώνεται. Έτσι, είναι αυξημένες οι πιθανότητες να βιώσει ροή. Τα απροσδιόριστα στοιχεία
ενός αισθητικού έργου, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του, προκαλούν τη συμμετοχή του
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ατόμου και του επιτρέπουν να δράσει σύμφωνα με τους όρους της εμπειρίας ροής, δηλαδή να
προσαρμόσει τη δυσκολία της δραστηριότητας στο επίπεδό του και να λειτουργήσει χωρίς να
ανησυχεί για έξωθεν αξιολόγηση. Επίσης, η τάση του παιδιού να εκθέσει μέσα από τις
εργασίες του την αισθητική του αντίληψη για ό,τι μαθαίνει, αυξάνει τις πιθανότητες για
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε ένα περιβάλλον ροής. Από την άλλη πλευρά, στο περιβάλλον
μιας δραστηριότητας ροής, το παιδί μπορεί να είναι πιο αποδοτικό αισθητικά. Ως αφοσιωμένο
σε μια δραστηριότητα που προκαλεί τις δυνατότητές του και εξασκεί τις δεξιότητές του,
διευκολύνεται να λειτουργήσει δημιουργικά και να εκφραστεί με εναλλακτικούς του λόγου
τρόπους. Έτσι, από τη μία πλευρά, είναι δυνατό να γίνει πιο συγκεκριμένος ο τρόπος με τον
οποίο οι αισθητικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται στο σχολείο να προσελκύουν σε
μεγαλύτερο βαθμό τα παιδιά, ενώ την άλλη, διασαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια
κατάσταση ροής αποκτά θέμα και πεδίο και τρόπο εφαρμογής στη σχολική τάξη. Δηλαδή, για
τον σχεδιασμό των «αισθητικών δραστηριοτήτων ροής για το σχολείο», από την ενιαιοποίηση
των τεχνών είναι δυνατό να δανειστούμε τις τέχνες ως προσφιλή πεδία δραστηριοποίησης των
παιδιών και ως τρόπους αισθητικής προσέγγισης των διδασκόμενων θεμάτων. Ταυτόχρονα,
ενσωματώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων ροής σε σχολικές
δραστηριότητες αισθητικής θεματολογίας, αναμένεται τα παιδιά να έχουν αυξημένες
ευκαιρίες να βιώσουν ροή κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Άλλωστε, η συνάντηση των
καταστάσεων ροής με τις αισθητικές μοιάζει φυσική. Για τη σχέση αυτή είναι ενδεικτικό το
γεγονός ότι αφορμή της έρευνας για την εμπειρία ροής (Csikszentmihalyi, 1988˙ Perry, 1999˙
Sawyer, 1992˙ Shernoff, Knauth & Markris, 2000) υπήρξε η μελέτη της εμπειρίας που
βιώνουν οι καλλιτέχνες κατά τη φάση δημιουργίας ενός έργου. Το ενδιαφέρον των ερευνητών
τράβηξε ότι τα άτομα αυτά ήταν τόσο απορροφημένα στα έργα τους, ώστε παρέβλεπαν την
ανάγκη τους για φαγητό, νερό και ύπνο.
Αξιοποιώντας, λοιπόν, συνδυαστικά τους δύο θεωρητικούς άξονες που αναλύθηκαν
(περί εμπειριών ροής και περί εμπειριών από την ενιαιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση),
διατυπώνονται τα κριτήρια σχεδιασμού των «αισθητικών δραστηριοτήτων ροής» για την
προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να σχεδιάζονται
έτσι ώστε:


Να ενεργοποιούν τα παιδιά με ολιστικό τρόπο, σε σωματικό, συναισθηματικό,
κοινωνικό και νοητικό επίπεδο κατά την επεξεργασία γλωσσικών διδασκόμενων
θεμάτων.
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Να δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να προσεγγίσουν τα διδασκόμενα θέματα του
μαθήματος

της

Νεοελληνικής

Γλώσσας

μέσω

εναλλακτικών, μη λεκτικών

τρόπων/λεξιλογίων.


Να παρωθούν τα παιδιά να δημιουργούν πολυτροπικά έργα, με αφορμή τα
διδασκόμενα γλωσσικά θέματα.



Να παροτρύνουν τα παιδιά να επεξεργάζονται τα γλωσσικά διδασκόμενα θέματα ως
αισθητικά ερεθίσματα.



Να βιώνονται από τα παιδιά ως παιγνιώδεις, αυτοτελικές καταστάσεις από τις οποίες
δεν αναμένουν εξωτερικές αμοιβές κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.



Να βιώνονται από τα παιδιά ως καταστάσεις ροής, με αφορμή τα διδασκόμενα θέματα
του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.



Να καλούν τα παιδιά να θέσουν σε λειτουργία τη φαντασία τους και άλλες
δημιουργικές μορφές συμπεριφοράς κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.



Να δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να ελέγχουν τις εξελίξεις κατά τη συμμετοχή τους στη
διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.



Να καλλιεργούν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού
μαθήματος.



Να παρέχουν συχνή ανατροφοδότηση κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.



Να είναι αναπτυξιακά κατάλληλες και προκλητικές ως προς τις σωματικές,
συναισθηματικές και νοητικές δυνατότητες των παιδιών κατά τη διδασκαλία του
γλωσσικού μαθήματος.



Να έχουν προσαρμόσιμο βαθμό δυσκολίας κατά την προσέγγιση θεμάτων του
μαθήματος της Γλώσσας.



Να αφήνουν περιθώρια αυτοδιορθώσεων στη διδακτική διαδικασία του μαθήματος της
Γλώσσας.



Να αφήνουν περιθώρια αυτοσχεδιασμών κατά τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος
της Γλώσσας.



Να περιέχουν αναδυόμενες διαδικασίες στη διδακτική διαδικασία του μαθήματος της
Γλώσσας.



Να προκαλούν αναδυόμενα και μη τυποποιημένα αποτελέσματα στη διδακτική
διαδικασία του μαθήματος της Γλώσσας.
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Να είναι δυνατό να αυτοαξιολογούνται με όρους που θέτουν οι συμμετέχοντες στη
διδακτική διαδικασία του μαθήματος της Γλώσσας.



Να έχουν σαφείς οδηγίες, κατά τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος της Γλώσσας.



Να εφαρμόζονται σε περιβάλλον χωρίς αποσπάσεις στη διδακτική διαδικασία του
μαθήματος της Γλώσσας.



Να μην περιορίζεται η εφαρμογή τους από αυστηρά χρονικά περιθώρια κατά
διδακτική διαδικασία του μαθήματος της Γλώσσας.

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν ως γνωρίσματα των «αισθητικών δραστηριοτήτων
ροής» αποτελούν τα κριτήρια με βάση τα οποία σχεδιάστηκαν δραστηριότητες που
αποτέλεσαν το πειραματικό διδακτικό υλικό παρέμβασης, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
της έρευνας που περιγράφεται στο Β Μέρος της εργασίας, με σκοπό την αύξηση του βαθμού
εμπλοκής των μαθητών πρωτοσχολικής ηλικίας στη διδακτική διαδικασία του μαθήματος της
Γλώσσας.
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3.6. Ανακεφαλαίωση 3ου κεφαλαίου
Στο τρίτο κεφάλαιο προσδιορίστηκε η έννοια της «μαθητικής εμπλοκής», με σκοπό να
αναδειχθεί η σημασία της στη μαθησιακή διαδικασία, αναφορικά με τους μαθητές της
προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, ορίστηκαν, διευκρινίστηκαν και
περιγράφηκαν οι παράγοντες που την καλλιεργούν στο σχολικό πλαίσιο. Προσδιορίστηκε η
σχέση της μαθητικής εμπλοκής με τα μαθησιακά κίνητρα και τη ροή και έγινε αναφορά στην
ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με την ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών στη
μαθησιακή διαδικασία γλωσσικών θεμάτων. Ακολούθως, παρατέθηκε ένας κατάλογος με
χαρακτηριστικά που φαίνεται να πρέπει να διέπουν τις σχολικές δραστηριότητες έτσι ώστε να
προκαλούν

τους

μαθητές

να

εμπλακούν

στη

μαθησιακή

διαδικασία.

Επιπλέον,

προσδιορίστηκε η σχέση της μαθητικής εμπλοκής με την ενιαιοποίηση των τεχνών στις
μαθησιακές διαδικασίες και παρουσιάστηκαν ταα πορίσματα μελετών που αναδεικνύουν την
επίδραση των τεχνών στην εμπλοκή των μαθητών κυρίως στο γλωσσικό μάθημα. Αμέσως
παρακάτω παρατέθηκε ένας κατάλογος χαρακτηριστικών που πρέπει να διέπουν τις
δραστηριότητες τέχνης που εφαρμόζονται ενιαιοποιημένες στις μαθησιακές διαδικασίες με
σκοπό την αύξηση της εμπλοκής των μαθητών.
Στο κεφάλαιο αυτό, επίσης, επιχειρήθηκε η σύνδεση των θεωρητικών προσανατολισμών
που περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια με τη σχολική πράξη για τη διατύπωση ενός
νέου λειτουργικού ορισμού για την εμπλοκή των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής
ηλικίας στις μαθησιακές διαδικασίες. Εξετάστηκε επίσης η έννοια της «αισθητικής εμπειρίας
ροής». Σε αυτή τη βάση, αναδείχθηκε η θέση των «αισθητικών δραστηριοτήτων ροής» στο
σχολείο και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τις διέπουν. Τα χαρακτηριστικά που
αναφέρθηκαν ως των «αισθητικών δραστηριοτήτων ροής» αποτέλεσαν τα κριτήρια με βάση
τα οποία σχεδιάστηκαν δραστηριότητες, που αποτέλεσαν το πειραματικό διδακτικό υλικό
παρέμβασης.
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3.7. Αναγκαιότητα – Πρωτοτυπία έρευνας
Είναι κοινά αποδεκτό ότι η γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική εμπλοκή
των μαθητών έχει θετικό αντίκτυπο στη μαθησιακή διαδικασία (Appleton, Christenson &
Furlong, 2008˙ Finn & Zimmer, 2012˙ Fredricks & McColskey, 2012˙ Martin & Dowson,
2009˙ Skinner, Kindermann, Connell & Wellborn, 2009˙ Skinner & Pitzer, 2012˙
Wonglorsaichon, Wongwanich & Wiratchai, 2014). Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί αυξημένος
προβληματισμός της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά με τα χαμηλά εμπλοκής των
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004˙ Willms, Friesen &
Milton, 2009). Ειδικότερα, διαπιστώνεται μειωμένη επικοινωνία μεταξύ μαθητώνεκπαιδευτικών (Dislen, 2013˙ Flanders, 1960˙ Φλουρής, 1995˙ Harris, 2008˙ Liu &
Littlewood, 1997˙ Pope, 2001 στο Uhrmacher, 2009˙ Willms, Friesen & Milton, 2009˙
Χρυσαφίδης, 2000), κυριαρχία της νοησιαρχίας (Παναγιωτόπουλος, 2004˙ ΣωτηροπούλουΖορμπαλά, στο Πουρκός, 2009˙ Φράγκος, 2006˙ Χρυσαφίδης, 2000), παραμέληση της
δημιουργικότητας και της φαντασίας (Culpan, 2010˙ Hui & Lau, 2006˙ Τριβιζάς, 2013˙
Minton, 2003) και χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης των μαθητών (Appleton, Christenson, Kim
& Reschly, 2006˙ Fredricks et al., 2004˙ Korobova, 2012).
Σε σχέση με τα παραπάνω θέματα, γίνεται φανερή η αναγκαιότητα εφαρμογής
εναλλακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες να παρέχουν περισσότερη κινητοποίηση και
ευχαρίστηση στους μαθητές κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Δάλκος, 1998˙ Marks, 2000˙
Οικονομίδης, 2011˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009˙
Σπυροπούλου και συν., 2008˙ Whitson & Consoli, 2009). Επίσης, όπως αναγράφεται και στο
τελευταίο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα (ΦΕΚ 303 & 304/13-03-2003/τ. Β΄,
σελ. 3733-4400 και ΦΕΚ1376/18-10-2001/Τ. β΄, ΣΣ 1623 -1723), είναι αναγκαία, η
πρόσβαση στη μάθηση με διαθεματικούς και βιωματικούς τρόπους.
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φάνηκε ότι έρευνες που αφορούν την
ανάπτυξη της μαθητικής εμπλοκής στο σχολείο δεν επικεντρώνονται στο γλωσσικό μάθημα
αλλά σε άλλες μαθησιακές ενότητες (Bakirtzoglou & Ioannou, 2011˙ Dalgarno & Lee, 2010˙
Hoffman & Nadelson, 2010˙ Stormoen, Urke, Tjomsland, Wold & Diseth, 2016, Hsieh, Lin &
Hou, 2016). Ακόμη, οι συναφείς έρευνες περιορίζονται στη διαπίστωση του προβλήματος της
χαμηλής εμπλοκής των παιδιών στις μαθησιακές διαδικασίες (Csikszentmihalyi & Larson,
1978˙ Gonzales et al., 2014˙ Smith, 2005˙ Swafford & Akrofi, 2005 και μόνο ένα μικρό
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ποσοστό των ερευνών (Custodero, 2002˙ Shernoff & Anderson, 2014) έχει επιχειρήσει την
εφαρμογή ενός προγράμματος ή μιας παρέμβασης ειδικά σχεδιασμένης ώστε να προάγει τη
ροή. Οι έρευνες και οι εφαρμογές των εμπειριών ροής στο σχολικό περιβάλλον, στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρόλο
που τα αποτελέσματά τους μοιάζουν να αφορούν και την πρωτοβάθμια (Coller, Shernoff &
Strati, 2011˙ Shernoff & Anderson, 2014). Επιπλέον, οι έρευνες αυτές εξετάζουν την εμπλοκή
των μαθητών κυρίως σε σχέση με την επίδοσή τους.
Η σύγκριση των στοιχείων αυτών με τα χαρακτηριστικά της παρούσας έρευνας
συμβάλλει στην ανάδειξη των πρωτότυπων και καινοτόμων στοιχείων της. Έρχεται να
συμβάλει στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων ευνοούνται
τα εσωτερικά κίνητρα και η ουσιαστική και αυθόρμητη εμπλοκή των μαθητών και ειδικότερα
στη γλωσσική διδακτική διαδικασία. Εστιάζει στην προαγωγή εμπειριών ροής στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επικεντρώνεται σε ένα βασικό μάθημα, αυτό της Γλώσσας, με
σκοπό όχι μόνο τη μελέτη της επίδοσης των παιδιών αλλά περισσότερο τη μελέτη ποιοτικών
στοιχείων του μαθησιακού περιβάλλοντος, όπως είναι η αυθόρμητη λεκτική συμμετοχή των
παιδιών στο μάθημα, η μη λεκτική-αισθητική (θεατρική, εικαστική, κινητική) ενασχόλησή
τους, η δημιουργική προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων από τα παιδιά, η ολιστική
ενεργοποίησή τους, και η ενίσχυση των συναισθημάτων ικανοποίησής τους.
Για πρώτη φορά επιχειρείται η σύνδεση της ψυχολογικής θεωρίας περί εμπειριών ροής
(flow experience theory) (Csikszentmihalyi, 1991˙ Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002˙
Στάμου, 2009˙ Σταύρου, 2012) με την ενιαιοποίηση των τεχνών (arts integration) για τη
διατύπωση ενός νέου λειτουργικού ορισμού για την εμπλοκή των παιδιών προσχολικής και
πρωτοσχολικής ηλικίας στις μαθησιακές διαδικασίες. Σε αυτή τη βάση σχεδιάστηκε ένας
συγκεκριμένος τύπος δραστηριοτήτων διδασκαλίας γλωσσικών θεμάτων, οι οποίες κατ’
αναλογία του θεωρητικού τους υπόβαθρου ονομάστηκαν «αισθητικές δραστηριότητες ροής».
Πρόκειται για έναν τύπο δραστηριοτήτων ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς
γενικών τάξεων, για τη διδασκαλία οποιουδήποτε διδασκόμενου θέματος. Η εφαρμογή των
δραστηριοτήτων αυτών παρέχει προοπτικές για τη βελτίωση και αναμόρφωση των
εκπαιδευτικών στρατηγικών για τη βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος.3
3

Η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία του θέματος της έρευνας επισφραγίστηκε με το βραβείο «Colin Marsh Pearson
Australia.Το άρθρο με τίτλο «Engaging first-graders in language arts through ‘art-flow activities’» (Argyriadi &
Sotiropoulou - Zormpala, 2017), που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Curriculum Perspectives, (DOI: 10.1007/ s41297-
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Β Μέρος. Ερευνητικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

016-0005-3), κέρδισε το βραβείο «Colin Marsh Pearson Australia Award», από τον οργανισμό Australian Curriculum
Studies Association. Η εργασία κρίθηκε ως η καλύτερη ως προς τη συμβολή της για τη διαμόρφωση των
προγραμμάτων σπουδών για το σχολείο κατά τη διετία 2015- 17.
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4.1. Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνηθεί με ποιους τρόπους οι
«αισθητικές δραστηριότητες ροής» επηρεάζουν τον μαθητή της Α΄ δημοτικού σχολείου ως
προς την εμπλοκή του στις διδακτικές διαδικασίες και ειδικότερα στις διαδικασίες της
διδασκαλίας της Γλώσσας. Πιο αναλυτικά, διερευνήθηκε πώς οι αισθητικές δραστηριότητες
ροής επηρεάζουν τα παιδιά του δείγματος ως προς συγκεκριμένους δείκτες της μαθητικής
εμπλοκής, όπως η προφορική λεκτική συμμετοχή τους, η πολυτροπική τους ενασχόληση, η
δημιουργική τους ανταπόκριση, η πολύπλευρη ενεργοποίησή τους, οι εστιάσεις τους και η
ικανοποίησή τους κατά τη διδασκαλία διδασκόμενων γλωσσικών θεμάτων.
4.2. Ερευνητικά ερωτήματα
Σε αυτή τη βάση προκύπτουν τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε αυτές τις
έξι συνιστώσες της εμπλοκής και τα οποία διατυπώνονται ως εξής:
Πώς οι «αισθητικές δραστηριότητες ροής» επηρεάζουν την εμπλοκή του μαθητή της Α΄
δημοτικού σχολείου στο μάθημα της Γλώσσας και ειδικότερα:
α. ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή του κατά τη διδασκαλία των γλωσσικών
θεμάτων;
β. ως προς την πολυτροπική-αισθητική ενασχόλησή του σε σχέση με τα διδασκόμενα
γλωσσικά θέματα;
γ. ως προς τη δημιουργική ανταπόκρισή του στα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα;
δ. ως προς την πολύπλευρη-ολιστική ενεργοποίησή του ως προς τα διδασκόμενα γλωσσικά
θέματα;
ε. ως προς τις εστιάσεις του κατά τη διδακτική διαδικασία στα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα
και
στ. ως προς τα συναισθήματα ικανοποίησης που βιώνει από τη συμμετοχή του κατά τη
διδακτική διαδικασία των θεμάτων αυτών;
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4.3. Δείγμα
Το δείγμα αποτέλεσαν 220 παιδιά, ηλικίας από 6.2 μέχρι 7.1 ετών, μοιρασμένα σε 10
τμήματα της Α΄ δημοτικού σχολείου, τα οποία λειτουργούσαν στο πλαίσιο δύο δημόσιων
σχολείων του Νομού Αττικής και ενός ιδιωτικού σχολείου του Νομού Μεσσηνίας.
Τα 123 από τα παιδιά του δείγματος ήταν κορίτσια και τα 97 αγόρια. Το 48% των
παιδιών που συμμετείχε στη μελέτη ήταν δίγλωσσα, παιδιά μεταναστών από γειτονικές χώρες.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί, με βάση την πάγια τακτική των σχολικών
αυτών μονάδων, είχαν χωρίσει τα παιδιά ομοιόμορφα, έτσι σε κάθε τμήμα βρισκόταν ίσος
αριθμός δίγλωσσων μαθητών. Επιπλέον, υπήρχε αρκετά υψηλός βαθμός ομοιότητας στη
σύσταση των πειραματικών ομάδων και των ομάδων ελέγχου ως προς την ηλικία, και το
γνωστικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των παιδιών. Επίσης, είχαν το ίδιο μέγεθος (δύο
τμήματα για κάθε τάξη). Ως δείγμα κάθε δραστηριότητας θεωρήθηκαν τα παρόντα παιδιά σε
κάθε δραστηριότητα. Αναλυτικά, ο συνολικός αριθμός που συμμετείχε σε κάθε δραστηριότητα
φαίνεται στον Πίνακα 4.1.
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Πίνακας 4.1. Μέγεθος δείγματος σε κάθε διδασκαλία.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΜΑΔΑ

1η

100

105

2η

103

100

3η

102

111

4η

101

107

5η

109

104

6η

106

111

7η

102

107

8η

109

111

9η

108

111

10η

108

109

11η

109

110

12η

109

111

13η

105

108

14η

109

103

15η

109
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108
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109
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110
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108

109
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4.4. Μέσα συλλογής δεδομένων
Η προσέγγιση της έρευνας ήταν κυρίως ποιοτική. Η άμεση συμμετοχική παρατήρηση
αξιοποιήθηκε ως μέθοδος συλλογής δεδομένων (Emerson, Fretz & Shaw, 2001), καθώς αυτή
η μέθοδος δίνει την ευκαιρία στον ερευνητή να δει επιτόπου αυτά που συμβαίνουν, να
εισχωρήσει σε μια κατάσταση και να την κατανοήσει (Patton, 1990). Ακόμη, οι παρατηρήσεις
επιτρέπουν σε κάθε ερευνητή να συλλέξει δεδομένα για το πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων που
συντελούνται (π.χ. λεκτικές ή μη – λεκτικές) (Cohen, Manion & Morrison, 2008).
Ένα από τα μέσα συλλογής δεδομένων αποτέλεσε το ημερολόγιο παρατήρησης4. Κάθε
ημέρα, αφότου ολοκληρώνονταν οι εφαρμογές, καταγράφονταν από την ερευνήτρια δεδομένα
σε γενικό και πρωτογενές επίπεδο, σχετικά με την εμπλοκή των μαθητών για κάθε μία από τις
δραστηριότητες, σε ειδικά δομημένο ημερολόγιο. Σύμφωνα με τη δομή του ημερολογίου, για
κάθε δραστηριότητα υπήρχαν 7 παράγραφοι προς συμπλήρωση, οι έξι από τις οποίες
αντιστοιχούσαν στα έξι ερευνητικά ερωτήματα, δηλαδή την προφορική λεκτική συμμετοχή,
την πολυτροπική-αισθητική ενασχόληση των παιδιών σε σχέση με τα διδασκόμενα θέματα, τη
δημιουργική ανταπόκριση των διδασκόμενων θεμάτων από την πλευρά των παιδιών, την
πολύπλευρη - ολιστική ενεργοποίηση των παιδιών κατά τη διδακτική διαδικασία, τις εστιάσεις
των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα και την ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους
στη διδακτική διαδικασία, ενώ η τελευταία παράγραφος είχε τον τίτλο «κάτι άλλο» και
προσφερόταν για την καταγραφή συμπληρωματικών σχολίων

που προέκυπταν από την

παρατήρηση σχετικά με το σκοπό της έρευνας.
Ακόμη, ένα μέσο συλλογής δεδομένων ήταν η κλείδα παρατήρησης 5. Ειδικότερα, οι
δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν και στις δύο ομάδες, καταγράφονταν βιντεοσκοπικά ή
ηχογραφούνταν. Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης σε κάθε σχολείο, ακολούθησε η
απομαγνητοφώνηση των βιντεοσκοπήσεων και των ηχογραφήσεων. Το οπτικοακουστικό
υλικό μεταγράφηκε σε κείμενο, το οποίο υποβλήθηκε σε ανάλυση περιεχομένου, αφού
χωρίστηκε σε φράσεις με βάση τον επιτονισμό, το περιεχόμενο, τη μορφή και την εναλλαγή
των ομιλητών (Neuendorf, 2002). Επίσης, οι βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες παρατηρήθηκαν
συστηματικά. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία αναλυτικής εντόπισης και καταγραφής στοιχείων
σχετικών με το σκοπό και τα ερωτήματα της έρευνας, ακόμη και στοιχείων που δεν είχαν
4
5

Δείγμα δομής ημερολογίου παρατίθεται στο Παράρτημα.
Δείγμα δομής κλείδας παρατήρησης παρατίθεται στο Παράρτημα.
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αξιολογηθεί επί τόπου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων. Αυτή η
οργανωμένη

επεξεργασία

των

δεδομένων

παρατήρησης

αποτυπώθηκε

σε

κλείδα

παρατήρησης, της οποίας η διαμόρφωση γινόταν σταδιακά και χρησιμοποιήθηκε ως βάση για
τον εντοπισμό μορφών συμπεριφοράς (Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004), οι οποίες
θεωρήθηκαν στην παρούσα έρευνα ως ενδεικτικές της εμπλοκής των μαθητών στη διδακτική
διαδικασία. Στα αρχικά στάδια της επεξεργασίας, οι αναλύσεις ήταν διερευνητικές και
γίνονταν χωρίς αυστηρές υποθέσεις και εκ των προτέρων θεωρητικοποιήσεις. Όσο η
διαδικασία προχωρούσε, ο εντοπισμός μοτίβων με επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά
συνέβαλε στη διαμόρφωση συγκεκριμένων κριτηρίων ανάλυσης των δεδομένων, ως προς το
φαινόμενο που ερευνάται, δηλαδή την ενεργητική εμπλοκή των υποκειμένων στη γλωσσική
διδακτική διαδικασία. Το γεγονός ότι το πλαίσιο της έρευνας ήταν η σχολική τάξη
προκαλούσε ομοιομορφία στις μορφές συμπεριφοράς και αυτό διευκόλυνε τη διαδικασία. Για
λόγους αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, η αποκωδικοποίηση και η ποσοτικοποίηση των
δεδομένων πραγματοποιήθηκε, εκτός από την ερευνήτρια, και από έναν ανεξάρτητο
συνεργάτη.

Η

συγκεκριμένη

µεθοδολογική

στρατηγική,

ονομάζεται

ερευνητική

τριγωνοποίηση, χρησιμοποιείται σε ποιοτικές μεθόδους έρευνας για την εξασφάλιση της
εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τους (Cohen, Manion & Morrison, 2008) και συνέβαλλε
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κατηγορίες της κλείδας παρατήρησης ήταν κατάλληλες,
κάλυπταν επαρκώς το θέμα, ήταν σαφείς και λειτουργικοποιούσαν αποτελεσματικά το σκοπό
της έρευνας. Ο εξωτερικός αξιολογητής της διαδικασίας και των δεδομένων της παρατήρησης
(auditor of process and observational products), προέβη σε ανασκόπηση διαφόρων πτυχών της
έρευνας και επιβεβαίωσε ότι τα δεδομένα εισήχθηκαν στις κατάλληλες κατηγορίες με
συνέπεια και με ακρίβεια. Επιπλέον μελέτησε δείγμα των οπτικοακουστικών εγγραφών και
ήρθε σε σχεδόν πλήρη συμφωνία με τα ποσοστά που είχε καταγράψει η ερευνήτρια. Λόγω του
μεγάλου βαθμού συμφωνίας μεταξύ των δύο αξιολογητών δεν έγινε στατιστική επεξεργασία
των δεδομένων ώστε να προκύψει συντελεστής εσωτερικής αξιοπιστίας (interrater reliability
coefficient) (Armstrong, Gosling, Weinman & Marteau, 1997˙ Morse, Barrett, Mayan, Olson
& Spiers, 2002˙Onwuegbuzie & Teddlie, 2003). Το άτομο αυτό ήταν πτυχιακός φοιτητής
παιδαγωγικού τμήματος, στο πλαίσιο της σπουδής του έχει διδαχθεί σεμινάριο που αφορούσε
τη «διδασκαλία μέσω της τέχνης», και δέχθηκε εκπαίδευση σχετική με την ανάλυση των
δεδομένων της παρούσας έρευνας.
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Ένα

ακόμη

μέσο

συλλογής

δεδομένων

ήταν

η

πεντάβαθμη

κλίμακα

smileyometer6(Read, MacFarlane, & Casey, 2002). Οι μετρήσεις του δείγματος ήταν ατομικές
και συλλέχθηκαν δεδομένα σε σχέση με το επίπεδο ικανοποίησης που ο κάθε μαθητής βίωνε
από τη συμμετοχή του σε κάθε μία από τις δραστηριότητες. Στην εξέταση αυτή, στα
υποκείμενα παρουσιάζονται πέντε εικονικές αναπαραστάσεις με σχηματικό πρόσωπο
(τεχνοτροπίας smile), στις οποίες αντιστοιχούν ισάριθμες διαβαθμίσεις του συναισθήματος
της ικανοποίησης. Σε ορισμένες έρευνες έχουν σημειωθεί τρεις συνήθεις αδυναμίες του
εργαλείου αυτού (Read, MacFarlane & Casey, 2002˙ Van der Sluis, Van Dijk & Perloy, 2012).
Πρώτον, όταν οι συμμετέχοντες είναι μικρά παιδιά, έχει παρατηρηθει αυτά τείνουν να
επιλέγουν τα άκρα της κλίμακας, είτε τα πιο υψηλά είτε τα πιο χαμηλά. Δεύτερον συνήθης
είναι η επίδραση του ερευνητή, δηλαδή οι απαντήσεις των παιδιών μπορεί να αντανακλούν
περισσότερο τις προσδοκίες του ερευνητή παρά τα προσωπικά τους πιστεύω. Τρίτον, τα
μικρότερα παιδιά αξιολογούν περισσότερο θετικά τις καταστάσεις. Παρά τις αδυναμίες του,
όταν τα υποκείμενα είναι άτομα μικρής ηλικίας, το εργαλείο αυτό θεωρείται απαραίτητο ως
συμπληρωματικό όταν χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλα μέσα συλλογής δεδομένων.
Παρομοίως στην παρούσα έρευνα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τον τρόπο αυτό είναι
ενδεικτικά για τη διασταύρωση των ευρημάτων, με δεδομένο ότι συλλέχθηκαν με τους ίδιους
όρους, τόσο από τα παιδιά των πειραματικών ομάδων, όσο και από αυτά των ομάδων ελέγχου.

6

Δείγμα της πεντάβαθμης κλίμακας smileyometer παρατίθεται στο Παράρτημα.
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4.5. Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας
Για την επιλογή του δείγματος προτιμήθηκαν δύο δημόσια και ένα ιδιωτικό σχολείο
προκειμένου να καλυφθούν και τα δύο είδη παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τα σχολεία
αναζητήθηκαν σε περιοχές στις οποίες κατοικούν κατά το πλείστον οικογένειες με μεσαίο –
μικροαστικό κοινωνικό – οικονομικό επίπεδο. Επίσης, τα σχολεία αυτά εφάρμοζαν το ισχύον
πρόγραμμα σπουδών (Φ.Ε.Κ. 303B/13-03-2003). Aπαραίτητος παράγοντας για την επιλογή
των σχολικών ομάδων του δείγματος ήταν η συναίνεση του διευθυντή του σχολείου και η
προθυμία των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν και να αποδεχθούν τις συνθήκες της έρευνας.
Η δειγματοληψία σκοπιμότητας (ή μη πιθανοτήτων) ήταν η στρατηγική δειγματοληψίας που
χρησιμοποιήθηκε, καθώς το δείγμα που επιλέχθηκε θεωρήθηκε απαραίτητο να είναι μαθητές
Α’ δημοτικού) και καθώς η έρευνα ήταν μικρής κλίμακας και οι παράμετροι της
γενικευσιμότητας στον ευρύτερο πληθυσμό ήταν ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας (Cohen,
Manion & Morrison, 2008).
Για την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης εξασφαλίστηκε «έγκριση έρευνας»
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και από τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατόπιν, υπήρξε η
σύμφωνη γνώμη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολείων και των
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα για τη συμμετοχή τους στη διδακτική
παρέμβαση. Πριν την έναρξη της παρέμβασης διεξήχθη (προφορική και γραπτή) ενημέρωση
των γονέων, από τους εκπαιδευτικούς και την ερευνήτρια. Κατόπιν

εξασφαλίστηκε

ενυπόγραφη-υπεύθυνη δήλωση, ότι από την πλευρά της ερευνήτριας θα τηρηθεί ανωνυμία και
διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των παιδιών ενώ ταυτόχρονα τέθηκε ότι η συμμετοχή
στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική. Από την πλευρά τους οι γονείς έδωσαν τη συγκατάθεσή
τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο διδακτικό εγχείρημα. Επίσης, μέρος της
παρέμβασης βιντεοσκοπήθηκε κατόπιν αδείας των εκπαιδευτικών και όλων των γονέων
καθώς και δέσμευσης της ερευνήτριας για την απόλυτη τήρηση της από μέρους της
διαφύλαξης των προσωπικών τους δεδομένων και για τη χρήση των στοιχείων αυτών
αποκλειστικά για τις μετρήσεις της έρευνας.
Πριν την έναρξη της παρέμβασης η ερευνήτρια συμμετείχε για μια εβδομάδα ως
βοηθός των εκπαιδευτικών στις καθημερινές δραστηριότητες της κάθε τάξης, τόσο των
πειραματικών, όσο και των ομάδων ελέγχου, με σκοπό να εισέλθει στο πλαίσιο της έρευνας
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και τα παιδιά να εξοικειωθούν με την παρουσία της. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, η ίδια
η ερευνήτρια εφάρμοζε τις αισθητικές δραστηριότητες ροής στις πειραματικές ομάδες, σε
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό κάθε τάξης. Στις ομάδες ελέγχου, οι εκπαιδευτικοί
υλοποιούσαν τις δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών και η ερευνήτρια λειτουργούσε
ως παρατηρήτρια.
Αναλυτικά, κατά τον πρώτο χρόνο συλλογής δεδομένων πραγματοποιήθηκε η πιλοτική
δοκιμή σε δύο τμήματα ενός ιδιωτικού σχολείου, του Νομού Μεσσηνίας. Από τα δύο τμήματα
της Α’ Δημοτικού, η μία λειτούργησε ως πειραματική ομάδα και η άλλη ως ομάδα ελέγχου. Η
επιλογή για το ποιο τμήμα θα αποτέλεσει την πειραματική ομάδα και ποιο τμήμα θα
αποτελέσει την ομάδα ελέγχου έγινε κατόπιν διεξαγωγής κλήρωσης. Tα υποκείμενα που
συμμετείχαν στην πιλοτική δοκιμή περιλήφθηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας λόγω του
ότι με το πέρας της πιλοτικής δοκιμής, η παρέμβαση παρέμεινε η ίδια. Τον ίδιο χρόνο, αμέσως
μετά, η ερευνητική διαδικασία διεξήχθη σε δύο δημόσια σχολεία του Νομού Αττικής. Σε κάθε
δημοτικό σχολείο υπήρχαν δύο τμήματα στην Α’ Δημοτικού. Κατόπιν διεξαγωγής κλήρωσης,
το ένα από αυτά λειτουργούσε ως πειραματική ομάδα, ενώ το άλλο ως ομάδα ελέγχου. Η
κύρια παρέμβαση επαναλήφθηκε και τον επόμενο χρόνο, την ίδια εποχή, στο ίδιο σχολικό
περιβάλλον. Κατά το δεύτερο έτος διεξαγωγής της έρευνας, η παρέμβαση έγινε σε ακόμη
τέσσερα τμήματα (τα δύο αποτέλεσαν τις πειραματικές ομάδες και τα δύο αποτέλεσαν τις
ομάδες ελέγχου) των ίδιων δύο σχολείων του Νομού Αττικής. Στις ομάδες ελέγχου
εφαρμόστηκαν οι προγραμματισμένες δραστηριότητες. Αντί γι’ αυτές, στις πειραματικές
ομάδες εφαρμόστηκαν οι «αισθητικές δραστηριότητες ροής».

4.6. Περιγραφή παρέμβασης
Στη συνέχεια περιγράφονται 23 διδασκαλίες που σχεδιάστηκαν για να υλοποιηθούν
στις ομάδες ελέγχου και τις πειραματικές ομάδες, σε ισάρριθμες συνεδρίες και στο πλαίσιο
της διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και πιο συγκεκριμένα της 6ης
θεματικής ενότητας του σχολικού βιβλίου, με τίτλο «Το χαμένο κλειδί» (Καραντζόλα, Κύρδη,
Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2012α). Η σειρά εφαρμογής κάθε διδασκαλίας φαίνεται από τον
αριθμητικό κωδικό που συνοδεύει την περιγραφή

της. Σε κάθε περιγραφή, αρχικά

αναφέρονται οι γλωσσικοί στόχοι της διδασκαλίας, στη συνέχεια περιγράφονται μία ή κάποιες
167

ενδεικτικές δραστηριότητες προγραμματισμένες να εφαρμοστούν στις ομάδες ελέγχου (με τον
κωδικό Ε) και τέλος περιγράφονται οι «αισθητικές δραστηριότητες ροής» οι οποίες
σχεδιάστηκαν για να εφαρμοστούν στις πειραματικές ομάδες (με τον κωδικό Π).
Επίσης, ανά διδασκαλία, τόσο οι δραστηριότητες του προγράμματος, όσο και ο
δοκιμαζόμενος τύπος δραστηριοτήτων είχαν τους ίδιους ακαδημαϊκούς στόχους, οι οποίοι
προβλέπονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και
το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄).

Στην 6η

ενότητα, γενικός γλωσσικός στόχος ήταν η εκμάθηση 5 δίγραφων της Νεοελληνικής
Γλώσσας: /τσ/, /γκ/γγ/, /τζ/, /ευ/, /αυ/. Στις περιπτώσεις περιγραφής δραστηριοτήτων κατά τις
οποίες η στοχοθεσία είναι κοινή με προηγούμενη διδασκαλία, οι ειδικότεροι στόχοι των
εφαρμογών δεν επαναλαμβάνονται, αλλά γίνεται η ανάλογη παραπομπή.
Διδασκαλία 1η: Δραστηριότητες 1Ε και 1Π
Οι δραστηριότητες 1Ε και 1Π, σχεδιάστηκαν για να ενταχθούν στο πλαίσιο της
διδασκαλίας του κειμένου «Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος», με σκοπό «την επεξεργασία του
δίγραφου /τσ/ (σε αντιπαραβολή με το /στ/)» (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη,
2012α, σελ. 20). Λεξικογραμματικός στόχος των δραστηριοτήτων (1Ε και 1Π) ήταν η
επισήμανση και η παραγωγή σύνθετων λέξεων (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη,
2012α, σελ.30).
Στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητες 1Ε), ζητήθηκε από τους μαθητές να
περιγράψουν τον χιονάνθρωπο που απεικονίζεται στο σχολικό βιβλίο (σελ. 20) και να
σκεφτούν πώς μπορεί να απέκτησε το όνομα «χιονόδρακος». Επεξηγήθηκε ο τρόπος
δημιουργίας των σύνθετων λέξεων και οι μαθητές κλήθηκαν να αναφέρουν λέξεις που έχουν
ακούσει με πρώτο συνθετικό τη λέξη «χιόνι».
Σε

αντικατάσταση

αυτών

των

δραστηριοτήτων,

στις

πειραματικές

ομάδες

(δραστηριότητα 1Π) ζητήθηκε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν έναν χιονάνθρωπο, τον
οποίο να μεταμφιέσουν όπως επιθυμεί ο καθένας (όπως έκαναν και οι ήρωες του
διδασκόμενου κειμένου). Με βάση τα χαρακτηριστικά του χιονάνθρωπου που επινόησαν τα
παιδιά, κλήθηκαν να του δώσουν ένα σύνθετο όνομα με πρώτο συνθετικό τη λέξη «χιόνι».
Στη συνέχεια ζητήθηκε από κάθε παιδί να αναφέρει το όνομα του χιονάνθρωπού του, και να
δικαιολογήσει την ονοματοδοσία (βασισμένη στην εμφάνιση).
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Διδασκαλία 2η: Δραστηριότητες 2Ε και 2Π
Στόχοι των δραστηριοτήτων 2Ε και 2Π ήταν ο μαθητής να συντάσσει κείμενα (Φ.Ε.Κ.
303/13-03-2003/ τ. Β΄, 3747) και να ενθαρρύνεται στη δημιουργία και έκφραση δικών του
ιστοριών (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄, σελ. 3761).
Οι εκπαιδευτικοί των ομάδων ελέγχου (δραστηριότητες 2Ε) ζήτησαν από τα παιδιά να
δημιουργήσουν ιστορίες με λέξεις που περιέχουν το δίγραφο /τσ/ ή σύνθετες λέξεις ή ιστορίες
με βάση τις εικόνες του σχολικού βιβλίου.
Στις πειραματικές ομάδες (δραστηριότητα 2Π), επιχειρήθηκε από τους μαθητές να
φτιάξουν ομαδικά μια «χιονοιστορία», δηλαδή μια ιστορία με τις λέξεις που περιέχουν το
συνθετικό «χιον-». Προτάθηκε από την ερευνήτρια να επιλέξουν ως πρωταγωνιστές για την
ιστορία τους κάποιους από αυτούς που ακούστηκαν κατά την παρουσίαση των εικαστικών
έργων της προηγούμενης δραστηριότητας.
Διδασκαλία 3η: Δραστηριότητες 3Ε και 3Π
Γλωσσικός στόχος των δραστηριοτήτων 3Ε και 3Π ήταν η γραφή, η αναγνώριση και η
ενσυνείδητη επεξεργασία των διδασκόμενων δίγραφων (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη,
Τσιαγκάνη, 2012α, σελ. 30). Ο στόχος αυτός αναλύεται στο πρόγραμμα σπουδών (Φ.Ε.Κ.
303/13-03-2003/ τ. Β΄) ως εξής: Ο μαθητής «να αναγνωρίζει τα γλωσσικά στοιχεία» (σελ.
3748), «να διακρίνει τους φθόγγους μιας λέξης» (σελ. 3748), «να αποκτά φωνημική επίγνωση
ώστε να αναγνωρίζει την ταυτότητα των λέξεων» (σελ. 3753), «να διακρίνει τους φθόγγους
μέσα στη λέξη» (σελ. 3766), «να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί σωστά στην ανάγνωση και
στη γραφή τα δίψηφα, τους συνδυασμούς, τους φθόγγους και τα συμπλέγματα» (σελ. 3766),
καθώς και «να συνειδητοποιήσει τη σύνδεση γραπτής και προφορικής γλώσσας» (σελ. 3746).
Επίσης, ένας σχετικός αλλά έμμεσα σχετιζόμενος στόχος των δραστηριοτήτων είναι «να
κατακτά και να διαμορφώνει το λεξιλόγιό του» (σελ. 3763).
Για την επεξεργασία, λοιπόν, του δίγραφου /τσ/, στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητες
3Ε), άλλοτε ζητήθηκε από τους μαθητές να εντοπίσουν και να κυκλώσουν τις λέξεις του
κειμένου που εμπεριείχαν τα δίγραφα /τσ/ και /στ/ και στη συνέχεια να τις διαβάσουν δυνατά
(Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2012β, σελ.20), άλλοτε ζητήθηκε να αναφέρουν
λέξεις που ξεκινούν από ή εμπεριέχουν τα διδασκόμενα δίγραφα ενώ συγχρόνως να τις
γράφουν στον Πίνακα και άλλοτε ζήτησε από τα παιδιά να κατηγοριοποιήσουν ένα σύνολο
λέξεων ανάλογα με το δίγραφο που περιείχαν (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη,
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2012β, σελ. 20). Επίσης, έγιναν αντίστοιχες δραστηριότητες με τη χρήση του πίνακα (τα
παιδιά καλούνταν να αντιγράψουν λέξεις, να γράψουν λέξεις που η εκπαιδευτικός υπαγόρευε,
να γράψουν λέξεις που τα ίδια σκέφτονταν, να συμπληρώσουν το δίγραφο σε λέξεις με κενά,
να γράψουν προτάσεις με λέξεις που περιείχαν το δίγραφο).
Σε αντικατάσταση των παραπάνω δραστηριοτήτων, στις πειραματικές ομάδες
(δραστηριότητες 3Π), τα παιδιά παρακινήθηκαν να σηκωθούν όρθια και να σχηματίσουν έναν
ανοιχτό κύκλο. Ένα παιδί έπρεπε να φανταστεί ότι κρατά μια φανταστική μπάλα, την οποία
θα πετάξει σε άλλο συμμαθητή/τριά του, αναφέροντας ταυτόχρονα μια λέξη που ξεκινά ή
εμπεριέχει το διδασκόμενο δίγραφο. Ζητήθηκε από τα παιδιά να ανταλλάξουν πολλές τέτοιες
«μπαλιές» ώστε να ακουστούν πολλές και διαφορετικές λέξεις. Η ερευνήτρια έπαιξε με τα
παιδιά και τα εμψύχωνε ώστε ο ρυθμός των αλλαγών της μπάλας να είναι γρήγορος. Έπειτα,
τα παιδιά κλήθηκαν να γράψουν τις λέξεις που τους άρεσαν περισσότερο από όσες
ακούστηκαν, και να τις διαβάσουν στην τάξη. Επιπλέον, οι μαθητές μίας πειραματικής
ομάδας φωτογράφισαν αντικείμενα από περιοδικά, εφημερίδες και το περιβάλλον τους, οι
λέξεις των οποίων ξεκινούσαν ή εμπεριείχαν τα δίγραφα /τσ/ και /στ/.
Διδασκαλία 4η: Δραστηριότητες 4Ε και 4Π
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄), σκοπός της
τέταρτης διδασκαλίας ήταν η αναζήτηση, ανεύρεση, κατανόηση και χρήση δεδομένων
πληροφοριών (σελ. 3753), καθώς και η ενθάρρυνση του παιδιού να εκθέτει προσωπική γνώμη
πάνω σε ένα κείμενο που διάβασε (σελ. 3746).
Στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητες 4Ε), για την επεξεργασία του κειμένου με τίτλο
«Μην αγγίζετε έχει αγκάθια» (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2012α, σελ. 22),
οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τα παιδιά να εκθέσουν προφορικά ή γραπτά τη γνώμη τους
σχετικά με το «τι μπορεί να ανοίγει το κλειδί που αναφέρεται μέσα στο κείμενο». Στη
συνέχεια έγινε μία άσκηση του σχολικού βιβλίου (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη,
Τσιαγκάνη, 2012α, σελ. 23), στην οποία οι μαθητές καλούνταν να διαβάσουν προτάσεις με
πιθανά αντικείμενα που ανοίγουν με το κλειδί.
Αντί γι’ αυτές τις δραστηριότητες, στις πειραματικές ομάδες (δραστηριότητες 4Π), η
ερευνήτρια πρότεινε στους μαθητές να ζωγραφίσουν πιθανά αντικείμενα που μπορεί να
ανοίγουν με το κλειδί. Οι ζωγραφιές έπρεπε να κρατηθούν κρυφές από τους υπόλοιπους
μαθητές. Ύστερα, ένας- ένας κλήθηκε να αναπαραστήσει αυτό που είχε ζωγραφίσει με
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παντομίμα και τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούσαν να μαντέψουν. Στο τέλος (για να
διαπιστώσουν όλοι ότι πράγματι η ιδέα που αναπαριστούσε ήταν κοινή με τη ζωγραφιά που
έφτιαξε προηγουμένως), αποκάλυπταν τη ζωγραφιά τους και εξηγούσαν στην υπόλοιπη
ομάδα πώς και γιατί σκέφτηκαν το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Διδασκαλία 5η: Δραστηριότητες 5Ε και 5Π
Οι δραστηριότητες της πέμπτης διδασκαλίας στόχευαν στην εξοικείωση με το
κειμενικό είδος της αγγελίας (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2007, σελ. 30).
Επιπρόσθετα, στόχος ήταν ο μαθητής να αντιλαμβάνεται ότι η γραφή χρησιμοποιείται για να
μεταφέρει μηνύματα (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄, 3753) και να ασκείται ώστε να είναι σε
θέση να αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διατυπώνει τις σκέψεις του και να επικοινωνεί με τους
άλλους όχι μόνο προφορικά αλλά και γραπτά (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄, 3757).
Σε κάποιες ομάδες ελέγχου (δραστηριότητες 5Ε), οι μαθητές διάβασαν αγγελίες από
εφημερίδα που έφερε η εκπαιδευτικός, καθώς και την αγγελία του σχολικού βιβλίου
(Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2012α, σελ. 23). Επιπλέον, ζητήθηκε από τα
παιδιά να γράψουν μία αγγελία για ένα δεδομένο ως χαμένο αντικείμενο. Σε άλλες ομάδες, η
εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια του διαλείμματος έκρυψε την κασετίνα ενός μαθητή, και όταν
τα παιδιά επανήλθαν στην τάξη, με αφορμή την κασετίνα που «χάθηκε» έγραψαν στον
Πίνακα μια αγγελία.
Για την εκπλήρωση του ίδιου γλωσσικού στόχου,

στις πειραματικές ομάδες

(δραστηριότητες 5Π), τα παιδιά δημιούργησαν αγγελίες για οποιοδήποτε θέμα επιθυμούσαν
(π.χ. ένα αντικείμενο που έχασαν ή που θέλουν να χαρίσουν ή για κάτι που ήθελαν να
αποκτήσουν). Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι αγγελίες των παιδιών έπρεπε να είναι πολυτροπικές,
για παράδειγμα να εμπλουτίζονται με σχετικές με το κείμενο ζωγραφιές, φωτογραφίες,
κολλάζ, αποσπάσματα από ηλεκτρονικά sites, γραμμένες στον υπολογιστή με ειδικές
γραμματοσειρές, κ.ά.
Διδασκαλία 6η: Δραστηριότητες 6Ε και 6Π
Η επιδίωξη των δραστηριοτήτων της έκτης διδασκαλίας ήταν η επεξεργασία των
δίγραφων /γκ/ /γγ/ και πιο συγκεκριμένα ο εντοπισμός, η αναγνώριση (Καραντζόλα, Κύρδη,
Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2007, σελ. 30) και η διάκρισή τους μέσα στις λέξεις (Φ.Ε.Κ. 303/1303-2003/ τ. Β΄, σελ. 3766).
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Στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητες 6Ε), ζητήθηκε από τους μαθητές να εντοπίσουν
και να επισημάνουν (κυκλώνοντας ή χρωματίζοντας) τα δίγραφα /γκ/ /γγ/ σε λέξεις που
έγραψε η εκπαιδευτικός στον Πίνακα αλλά και στο κείμενο του σχολικού βιβλίου
(Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2012α, σελ. 22).
Αντίστοιχα, οι μαθητές στις πειραματικές ομάδες (δραστηριότητα 6Π), κλήθηκαν να
περπατήσουν στο ρυθμό ενός μουσικού ακούσματος, κατά τη διάρκεια του οποίου η
ερευνήτρια έλεγε ανά 4 βήματα των παιδιών μία λέξη που άλλοτε περιείχε τα διδασκόμενα
δίψηφα και άλλοτε όχι. Όταν ακουγόταν μια λέξη που περιείχε ένα διδασκόμενο δίγραφο,
τότε τα παιδιά ταυτόχρονα με το επόμενο βήμα τους έπρεπε να χτυπήσουν παλαμάκι, χωρίς
να σταματούν να περπατούν στο ρυθμό της μουσικής.
Διδασκαλία 7η: Δραστηριότητες 7Ε και 7Π
Με σκοπό ο μαθητής «να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί σωστά στην ανάγνωση και
στη γραφή τα δίψηφα, τους συνδυασμούς, τους φθόγγους και τα συμπλέγματα» (Φ.Ε.Κ.
303/13-03-2003/ τ. Β΄, σελ. 3766), στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητες 7Ε), οι μαθητές
προέβησαν σε συμπλήρωση των διδασκόμενων δίγραφων σε λέξεις με κενά και έγραψαν
λέξεις που εμπεριείχαν τα δίγραφα με βάση την οπτική απεικόνιση αυτών των λέξεων. Σε
κάποιες ομάδες ελέγχου, τα παιδιά εργαζόμενα ανα δύο κατέγραφαν λέξεις με τα δίγραφα, τις
οποίες ζωγράφιζαν ή κολλούσαν αντίστοιχο οπτικό υλικό και ο/η εκπαιδευτικός συνέθεσε τα
φύλλα όλων των μαθητών και δημιούργησε το «βιβλίο του /γκ/ /γγ/» (αναφορά στο βιβλίο
του δασκάλου). Σε άλλη ομάδα ελέγχου, η εκπαιδευτικός έγραψε στον Πίνακα τα
διδασκόμενα δίγραφα /γκ/ /γγ/ σε συνδυασμό με τα φωνήεντα και ζήτησε από τους μαθητές
να μιλήσουν «αλαμπουρνέζικα», δηλαδή να τα διαβάσουν παριστάνοντας ότι μιλούν μια άλλη
παράξενη, ανύπαρκτη γλώσσα (γκα, γγε, γκο, γγι κλπ).
Στις

πειραματικές

ομάδες

(δραστηριότητες

7Π),

προηγήθηκε

σύντομα

η

δραστηριότητα με τη φανταστική μπάλα (βλ. δραστ. 3Π) και στη συνέχεια ζητήθηκε από τα
παιδιά να αυτοσχεδιάσουν επινοώντας δικές τους λέξεις που εμπεριείχαν τα δίγραφα /γκ/ /γγ/.
Έπειτα, προσπάθησαν να εντάξουν τις λέξεις αυτές σε δίστιχα ποιηματάκια ή σε μικρότερες
προτάσεις, καλώντας τα υπόλοιπα παιδιά να μαντέψουν τι σήμαιναν οι λέξεις που είχαν
επινοήσει.
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Διδασκαλία 8η: Δραστηριότητες 8Ε και 8Π
Οι δραστηριότητες 8Ε και 8Π στόχευαν στην ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να
γράφει και να διατυπώνει γραπτά νοήματα (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄, σελ. 3757).
Επιπλέον, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄), επιδίωξη
ήταν το παιδί να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί σωστά την ανάγνωση και τη γραφή των
διδασκόμενων δίγραφων (σελ. 3766) και να ενθαρρύνεται στη δημιουργία και έκφραση δικών
του ιστοριών (σελ. 3761).
Στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητα 8Ε), οι μαθητές έγραψαν με τη βοήθεια της
εκπαιδευτικού δικές τους ιστορίες με λέξεις που εμπεριείχαν το δίγραφο /γκ/ /γγ/.
Αντί αυτού, στις πειραματικές ομάδες (δραστηριότητα 8Π), προτάθηκε στα παιδιά να
φτιάξουν ένα κείμενο ή ένα μικρής έκτασης ποίημα, χρησιμοποιώντας όσες περισσότερες
λέξεις θυμούνταν με το διδασκόμενο δίγραφο /γκ/ /γγ/. Τονίστηκε στα παιδιά ότι δεν είναι
απαραίτητο να βγαίνει ρεαλιστικό νόημα από το ποίημα. Ακολούθησε παιχνίδι παντομίμας,
όπου δραματοποιήθηκαν κάποιες από τις δημιουργίες των παιδιών.

Διδασκαλία 9η: Δραστηριότητες 9Ε και 9Π
Οι δραστηριότητες της ένατης διδασκαλίας υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας
του κειμένου «Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια!» (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη,
2012α, σελ. 22). Σκοπός τους ήταν η ο εμπλουτισμός, η αποσαφήνιση και η σταθεροποίηση
του λεξιλογίου των παιδιών, με λέξεις και εκφράσεις απαραίτητες για τις ανάγκες της
καθημερινής επικοινωνίας και η χρήση βασικών λέξεων και εκφράσεων στον γραπτό και
προφορικό λόγο (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄, σελ. 3761).
Οι εκπαιδευτικοί στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητα 9Ε) εξήγησαν στα παιδιά τη
σημασία των άγνωστων λέξεων του κειμένου και υπέδειξαν τη σωστή γραφή λέξεων με
δύσκολη ορθογραφία. Στη συνέχεια τους ζήτησαν να αντιγράψουν τις λέξεις αυτές στο
τετράδιό τους.
Αντίστοιχα, στις πειραματικές ομάδες (δραστηριότητα 9Π), τα παιδιά επεξεργάστηκαν
το κείμενο, επιλέγοντας και καταγράφοντας τις λέξεις του κειμένου που θεώρησαν πιο
δύσκολες. Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και έπαιξαν «χαλασμένο τηλέφωνο» με τις λέξεις
αυτές. Πιο αναλυτικά, τα παιδιά κλήθηκαν να καθίσουν δίπλα – δίπλα και να λένε το ένα μετά
το άλλο τη λέξη που είχαν γράψει προηγουμένως, στο αυτί του διπλανού τους, χωρίς τα
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υπόλοιπα παιδιά να ακούσουν τη λέξη. Ο τελευταίος μαθητής έπρεπε να φωνάζει τη λέξη που
άκουσε από τον διπλανό του ώστε να την συγκρίνουν με αυτήν που είπε ο πρώτος μαθητής.
Διδασκαλία 10η: Δραστηριότητες 10Ε και 10Π
Στο βιβλίο του εκπαιδευτικού (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2007, σελ.
55), προτείνεται να μάθουν τα παιδιά το τραγούδι με τίτλο «o Μέρμηγκας» του Μάνου
Λοΐζου.
Τα παιδιά στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητα 10Ε) άκουσαν το τραγούδι και οι
εκπαιδευτικοί στη συνέχεια έθεσαν ερωτήσεις για το περιεχόμενο των στίχων του τραγουδιού.
Αντί αυτού, ο ίδιος στόχος στις πειραματικές ομάδες (δραστηριότητα 10Π)
προσεγγίστηκε με τον εξής τρόπο: Σε πρώτη ακρόαση τα παιδιά έπρεπε με κλειστά μάτια, να
ακούσουν και να ξεχωρίσουν τον στίχο που τους άρεσε περισσότερο. Ακούγοντας δεύτερη
φορά το τραγούδι, τους ζητήθηκε να τον ζωγραφίζουν. Σε τρίτη ακρόαση, γινόταν παύση στο
τέλος κάθε στίχου και όποιος είχε ζωγραφίσει τον στίχο αυτόν, σηκωνόταν και έβαζε τη
ζωγραφιά του στο ‘χρονολόγιο του τραγουδιού’. Οι ζωγραφιές, έτσι τοποθετήθηκαν με τη
σειρά που ακούγονταν οι στίχοι. Το αποτέλεσμα ήταν η εικονογράφηση του τραγουδιού από
τα παιδιά, και σύμφωνα με τις οδηγίες της δραστηριότητας «η εικονογράφηση που
αντιπροσώπευε το πώς η συγκεκριμένη ομάδα βίωσε το τραγούδι». Στο τέλος φωτογράφησαν
με τη βοήθεια της ερευνήτριας τον πίνακα με τις ζωγραφιές.
Διδασκαλία 11η: Δραστηριότητες 11Ε και 11Π
Στόχος των δραστηριοτήτων της εντέκατης διδασκαλίας ήταν η επεξεργασία του
δίγραφου /τζ/. Στους ειδικότερους στόχους εντάσσεται επιπλέον η αναγνώριση από το μαθητή
της διαφοράς ανάμεσα στην εικόνα ενός αντικειμένου και στη γραπτή απόδοσή του με λέξη
(Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄, σελ. 3746).
Στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητες 11Ε), επαναλήφθηκε η δραστηριότητα 3Ε
(ασκήσεις σχολικού βιβλίου, τετραδίου εργασιών και φύλλων εργασίας: γραφή του δίγραφου
σε κενά λέξεων, ανάγνωση των λέξεων).
Στις πειραματικές ομάδες (δραστηριότητα 11Π), τα παιδιά χωρίστηκαν σε 6
υποομάδες. Χώρισαν ένα μεγάλο χαρτόνι σε 6 κομμάτια. Κάθε ομάδα κλήθηκε να ζωγραφίσει
το μέρος του χαρτονιού που της αντιστοιχούσε, αφότου προαποφάσισε κρυφά από τις
υπόλοιπες ομάδες, ποιο ή ποια (2-3 το πολύ) αντικείμενα που περιείχαν το δίγραφο /τζ/ θα
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ζωγράφιζε. Στη συνέχεια, οι μαθητές στάθηκαν ο ένας πίσω από τον άλλον. Ένα μέλος της
ομάδας κάθε φορά ξεκινούσε να ζωγραφίζει και με το σύνθημα της ερευνήτριας (ένα
κουδουνάκι), σταματούσε να ζωγραφίζει και συνέχιζε τη ζωγραφιά ο επόμενος, έτσι ώστε να
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Στόχος ήταν να καλυφθεί το χαρτόνι με αντικείμενα, που το
όνομά τους εμπεριείχε το διδασκόμενο δίγραφο /τζ/. Στο τέλος οι υπόλοιπες ομάδες έβρισκαν
και σχολίαζαν τις λέξεις της κάθε ζωγραφιάς.
Διδασκαλία 12η: Δραστηριότητες 12Ε και 12Π
Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες και η αντίστοιχη πειραματική εντάχθηκαν και
αυτές στη διδασκαλία του δίγραφου /τζ/ και υλοποιήθηκαν ως συνέχεια των προηγούμενων
δραστηριοτήτων. Ειδικότερος στόχος των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ήταν η εκφορά ορθοφωνία και προφορική χρήση του διδασκόμενου δίγραφου και λέξεων στις οποίες αυτό
περιέχεται.
Για το λόγο αυτό, σε μία ομάδα ελέγχου, η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να
αναφέρουν αντικείμενα με /τζ/ που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε ένα σπίτι. Σε άλλες ομάδες
ζητήθηκε από τους μαθητές να αναφέρουν λέξεις με το δίγραφο /τζ/ (δραστηριότητες 12Ε).
Αντίστοιχα, στις πειραματικές ομάδες (δραστηριότητα 12Π), τα παιδιά χωρίστηκαν σε
4 υπο-ομάδες. Η ερευνήτρια έβαλε μουσική χαρούμενου ύφους και γρήγορου tempo
(ταχύτητας εκτέλεσης), κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές κάθε ομάδας έπρεπε να
σκεφτούν λέξεις με το δίγραφο /τζ/. Κάθε φορά που έκανε παύση, κάθε ομάδα έπρεπε πει μία
λέξη. Η ομάδα που βρήκε τις περισσότερες λέξεις ήταν νικήτρια. Τα παιδιά κατά την ώρα της
μουσικής μπορούσαν να επεξεργάζονται το διδασκόμενο κείμενο, αφού μπορούσαν να
πάρουν ιδέες και από αυτό.
Διδασκαλία 13η: Δραστηριότητες 13Ε και 13Π
Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες της 13ης διδασκαλίας καθώς και η αντίστοιχη
αισθητική δραστηριότητα ροής αποτέλεσαν επαναληπτικές των διδασκόμενων δίγραφων /τσ/,
/στ/ /γγ/ /γκ/, /τζ/ τα οποία αποτελούν το διδασκόμενο θέμα τριών αντίστοιχων συνεχόμενων
κειμένων του βιβλίου (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2007, σελ. 20-24). Από το
πρόγραμμα σπουδών (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/τ. Β΄) οι επαναληπτικές δραστηριότητες
συνιστώνται ως ευκαιρία εμπέδωσης των διδαγμένων (σελ.16) και πεδίο αξιολόγησης του
βαθμού κατάκτησης από τους μαθητές των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποτελούσαν
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τους γνωσιακούς στόχους της κάθε ενότητας (σελ. 18). Ειδικότερος στόχος των
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ήταν η ανάκληση και η γραφή λέξεων που περιέχουν τα
διδασκόμενα δίγραφα.
Στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητες 13Ε), οι εκπαιδευτικοί μοίρασαν φωτοτυπίες
στα παιδιά με ασκήσεις για την αντιπαραβολή μεταξύ των δίγραφων /γκ-γγ/ και των δίγραφων
/τσ/ /στ/ και /τζ/. Στις ασκήσεις αυτές τα παιδιά κλήθηκαν να συμπληρώσουν το κατάλληλο
δίγραφο σε λέξεις, ή να συμπληρώσουν σε ελλιπείς προτάσεις τις κατάλληλες λέξεις από
κάποιες που τους δίνονταν, ή από εικόνες λέξεων (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη &
Τσιαγκάνη, 2012β, σελ. 30).
Αντί γι’ αυτές τις δραστηριότητες, κατά την αισθητική δραστηριότητα ροής
(δραστηριότητα 13Π), τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες και η κάθε μία ανέλαβε να
ασχοληθεί με ένα ή δύο ομόηχα από τα διδασκόμενα δίγραφα. Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα
μεγάλο χαρτί του μέτρου και τα παιδιά της ομάδας κλήθηκαν να το «γεμίσουν με ζωγραφιές»
αντικειμένων που ξεκινούν ή εμπεριέχουν το δίγραφο της ομάδας. Σύμφωνα με τις οδηγίες, τα
επιλεγμένα αντικείμενα θα αποτελούσαν προϊόντα προς πώληση σε ένα φανταστικό παζάρι
(αισθητική δραστηριότητα ροής της επόμενης διδασκαλίας). Επίσης, ζητήθηκε από τον κάθε
μαθητή να επινοήσει μία πρόταση-επιχείρημα για την προώθηση-πώληση των αντικειμένων
που ζωγράφισε, έτσι ώστε οι πιθανοί αγοραστές, να προτιμήσουν τα προϊόντα του. Τα παιδιά,
έκαναν πρόβα τον τρόπο που θα εκφωνούσαν το επιχείρημά τους, ως πωλητές.
Διδασκαλία 14η: Δραστηριότητες 14Ε και 14Π
Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες και η αντίστοιχη πειραματική εντάχθηκαν και
αυτές στη διδασκαλία των δίγραφων γκ-γγ/ και των δίγραφων /τσ/ /στ/ και /τζ/

και

υλοποιήθηκαν ως συνέχεια των προηγούμενων δραστηριοτήτων. Ειδικότερος στόχος των
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ήταν η εκφορά - ορθοφωνία και προφορική χρήση των
διδασκόμενων δίγραφων και λέξεων στις οποίες αυτά περιέχονται.
Στις ομάδες ελέγχου (δραστηριότητες 14Ε) εφαρμόστηκαν ασκήσεις όπου οι
εκπαιδευτικοί έγραψαν στον Πίνακα λέξεις με τα διδασκόμενα δίγραφα και ζήτησαν από τα
παιδιά να τις κατατάξουν σε ξεχωριστές στήλες ανάλογα με το ποιο δίγραφο περιείχαν και να
τις διαβάσουν μεγαλόφωνα. Επίσης, έδωσαν στους μαθητές φωτοτυπίες με λίστα λέξεων στις
οποίες έλειπε κάποιο από τα διδασκόμενα δίγραφα και ο τόνος. Αρχικά, ζητήθηκε από τα
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παιδιά να συμπληρώσουν το δίγραφο και στη συνέχεια να διαβάσουν τις λέξεις δυνατά
τονίζοντας σωστά.
Σε αντικατάσταση αυτών των δραστηριοτήτων, στους μαθητές των πειραματικών
ομάδων εφαρμόστηκε δραστηριότητα (14Π), κατά την οποία τα παιδιά ανέλαβαν να
«στήσουν» ένα θεατρικό δρώμενο, στο οποίο τα ίδια είχαν το ρόλο των πωλητών σε ένα
παζάρι. Τα προϊόντα που πουλούσαν ήταν αυτά που είχαν ζωγραφίσει στην προηγούμενη
δραστηριότητα (13Π). Οι ζωγραφιές τους και τα επιχειρήματα που είχαν σκεφτεί
αποτελούσαν τα μέσα προώθησης των πιθανών πωλήσεων. Οι «πελάτες» (μαθητές από το
άλλο τμήμα, μετά από πρόταση των εκπαιδευτικών τους) είχαν την οδηγία να αποφασίσουν τι
θα αγοράσουν, κρίνοντας τις ζωγραφιές και την πειστικότητα των επιχειρημάτων των
πωλητών. Στο τέλος, έγινε συζήτηση στην οποία αξιολογήθηκε γιατί έγινε η κάθε αγορά.
Αυτοί που πούλησαν την πραμάτεια τους θεωρήθηκε ότι κέρδισαν στο παιχνίδι. Στο τέλος τα
παιδιά, με βάση τις πωλήσεις που έγιναν, ανέδειξαν το αγαπημένο δίψηφο των αγοραστών.
Διδασκαλία 15η: Δραστηριότητες 15Ε και 15Π
Οι δραστηριότητες 15Ε και 15Π έγιναν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του κειμένου «Η
ευχή», της 6ης θεματικής ενότητας του σχολικού βιβλίου, με τίτλο: «Το χαμένο κλειδί»,
κείμενο που διδάσκεται με σκοπό «την επεξεργασία του δίγραφου /ευ/ (εβ, εφ)» (Καραντζόλα,
Κύρδη, Σπανέλλη & Τσιαγκάνη, 2012α, σελ. 26). Ο γλωσσικός στόχος των συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων ήταν η κατανόηση του κειμένου από την πλευρά των παιδιών, στόχος που
αναλύεται στο πρόγραμμα σπουδών (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄) ως εξής: «τα παιδιά να
ακούν και να κατανοούν κείμενα που διαβάζει μεγαλόφωνα κάποιος άλλος», «να αποδίδουν
το περιεχόμενο του κειμένου που άκουσαν ή να διατυπώνουν άποψη γι’ αυτό» (σελ. 3753) και
να «θέτουν σε λειτουργία μηχανισμούς ακουστικής και απαντητικής ετοιμότητας» (σελ.
3749).
Κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα (15Ε) οι εκπαιδευτικοί στις ομάδες
ελέγχου αφότου διάβασαν μία φορά το κείμενο, έκαναν στα παιδιά ερωτήσεις κατανόησης,
όπως προβλέπεται στο «βιβλίο του Δασκάλου» (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη & Τσιαγκάνη,
2007, σελ. 37). Ενδεικτικές ερωτήσεις που έγιναν είναι «Τι βλέπετε στην εικόνα;», «Πού
βρίσκονται ο ψαράς και το ψαράκι;», «Τι κρατά ο ψαράς;», «Που μπορεί να βρήκε το
κλειδί;», «Τι βλέπουμε στην εικόνα;», «Εσείς τι λέτε; Να είναι αυτό το μαγικό κλειδί;», «Ποια
ευχή έπρεπε να κάνει ο ψαράς;».
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Αντίστοιχα, για την επεξεργασία-κατανόηση του ίδιου κειμένου, στην πειραματική
δραστηριότητα (15Π) το κείμενο αναγνώστηκε από την ερευνήτρια δύο φορές με δύο
διαφορετικής ατμόσφαιρας μουσικές επενδύσεις. Η πρώτη ανάγνωση έγινε ενώ ταυτόχρονα
ακουγόταν το άκουσμα με τίτλο «Broken hearts» (Ortega, 2002), το οποίο θα μπορούσε να
κριθεί ως ήρεμο και ίσως λυπημένο. Κατά τη δεύτερη ανάγνωση ακούστηκε το εμβατήριο με
τίτλο «Οργανικό Εμβατήριο Σμύρνης» (Νταλάρας, 2004). Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν
ποια μουσική κατά την άποψή τους ταίριαζε καλύτερα στο κείμενο και να αιτιολογήσουν την
επιλογή τους. Τονίστηκε επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση.

Διδασκαλία 16η: Δραστηριότητες 16Ε και 16Π
Προτεινόμενοι στόχοι του προγράμματος σπουδών (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄)
είναι ο μαθητής να διαβάζει λέξεις και απλές φράσεις (σελ. 3746), καθώς και να εκφράζει
λεκτικά δικές του σκέψεις και επιθυμίες (σελ. 3749).
Στις ομάδες ελέγχου (16Ε), για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, οι μαθητές
διάβασαν «τις ευχές των ζώων» από το σχολικό βιβλίο (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη,
Τσιαγκάνη, 2012α, σελ. 27). Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί παρότρυναν τους μαθητές να
διατυπώσουν προφορικά τις δικές τους ευχές.
Αντίστοιχα στις πειραματικές ομάδες (16Π), κάθε παιδί κλήθηκε να γράψει μία ευχή
του ή μία επιθυμία του, σχετικά με κάτι που το κάνει ευτυχισμένο. Μετά τα παιδιά απέδωσαν
την πρότασή τους με μία ζωγραφιά. Στη συνέχεια, η τάξη μετετράπη σε «πινακοθήκη» στην
οποία έγινε έκθεση των έργων τους. Βγήκαν έξω από την τάξη και στη συνέχεια έμπαιναν
κάνοντας ησυχία, παριστάνοντας ότι μπαίνουν σε μία πινακοθήκη και παρατηρούσαν
προσεκτικά το κάθε έργο. Στο τέλος, έγινε συζήτηση στην τάξη σχετικά με το ποια ευχή τους
έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, ποιες είναι οι κοινές επιθυμίες και ποιες διαφέρουν από όλες τις
άλλες.
Διδασκαλία 17η: Δραστηριότητες 17Ε και 17Π
Στόχος των δραστηριοτήτων της 17ης διδασκαλίας ήταν η συνειδητοποίηση από το
μαθητή της συνάφειας και των διαφορών μεταξύ γραπτού και προφορικού λόγου» (Φ.Ε.Κ.
303/13-03-2003/ τ. Β΄, σελ. 3746). Ειδικότερα επιδιώκεται η φωνητική διάκριση των
ομόηχων συνδυασμών: /ευ/ -/εβ/ ή /ευ/ - /εφ/.
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Στις ομάδες ελέγχου (17Ε), επαναλήφθηκε η δραστηριότητα 3Ε (συμπλήρωση κενών σε
λέξεις, ένταξη λέξεων σε κατηγορίες ανάλογα με την προφορά του ευ, ανακοίνωση λέξεων με
ευ). Επιπλέον, με πρωτοβουλία μιας εκπαιδευτικού πραγματοποιήθηκε το εξής παιχνίδι: Οι
μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, αγόρια-κορίτσια. Η εκπαιδευτικός διάβαζε λέξεις με /ευ/
από έναν κατάλογο. Όταν ανέφερε μία λέξη στην οποία το /ευ/ ηχούσε εφ, τα κορίτσια έπρεπε
να χτυπήσουν παλαμάκια. Όταν ανέφερε λέξη με /ευ/ που ηχούσε εβ, τα αγόρια έπρεπε να
χτυπήσουν παλαμάκια. Η ομάδα που έκανε τα λιγότερα λάθη κέρδιζε. Σε άλλη ομάδα
ελέγχου, εκτός από τις δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου, που προαναφέρθηκαν, δόθηκαν
φωτοτυπίες στα παιδιά για τη διάκριση των ήχων του /ευ/.
Σε αντικατάσταση των παραπάνω δραστηριοτήτων, στις πειραματικές ομάδες (17Π)
ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν είτε το δίγραφο ευ = εβ, είτε το δίγραφο ευ = εφ,
χωρίς όμως να το δηλώσουν. Μετά, προσποιήθηκαν ότι αποτελούν τους κατοίκους μιας
χώρας στην οποία η γλώσσα των ανθρώπων αποτελείται μόνο από δίγραφο αυτό. Οι μαθητές
έχοντας προαποφασίσει σε ποια χώρα θέλουν να ανήκουν, διασκορπίστηκαν στο χώρο,
περπατούσαν αργά και έλεγαν επαναλαμβανόμενα το δίγραφο της χώρας τους. Όταν άκουγαν
ότι και κάποιος άλλος έλεγε το ίδιο, πιάνονταν χέρι-χέρι και συνέχιζαν μαζί την αναζήτηση
«συμπολιτών». Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας είχαν διαμορφωθεί δύο ομάδες: οι
πολίτες «της χώρας εφ» και «της χώρας εβ». Κάθε ομάδα θυμήθηκε, κατέγραψε και
ανακοίνωσε λέξεις (με το αντίστοιχο δίγραφο) που «θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από
τους πολίτες της χώρας».
Διδασκαλία 18η: Δραστηριότητες 18Ε και 18Π
Ειδικότερος στόχος των δραστηριοτήτων 18Ε και 18Π ήταν η ορθογραφική διάκριση
των ομόηχων συνδυασμών: /ευ/ - /εβ/ ή /ευ/ - /εφ/.
Σε μία ομάδα ελέγχου (18Ε) οι εκπαιδευτικοί υπαγόρευσαν λέξεις με /ευ/ και τα
παιδιά σηκώνονταν να καταγράψουν στον Πίνακα. Ακόμη, δόθηκε φωτοτυπία στους μαθητές
στην οποία συμπλήρωσαν λέξεις που απεικονίζονταν και εμπεριείχαν το δίγραφο /ευ/ στα
κενά που υπήρχαν κάτω από τις εικόνες. Τέλος, ζητήθηκε από τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια
και να σχηματίζουν με το δάχτυλό τους τα διδασκόμενα δίψηφα στον αέρα.
Στις πειραματικές ομάδες (18Π), σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας (17Π),
κάθε παιδί διάλεξε μία λέξη από τη «γλώσσα της χώρας του», την οποία στη συνέχεια
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αναπαρέστησε με παντομίμα στην άλλη ομάδα, για να τη «βοηθήσει να μάθει να μιλά τη
γλώσσα αυτή».
Διδασκαλία 19η: Δραστηριότητες 19Ε και 19Π
Η επιδίωξη των δραστηριοτήτωντης 19ης διδασκαλίας ήταν η γραφή, η αναγνώριση
και η ενσυνείδητη επεξεργασία του δίγραφου /αυ/ (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη,
Τσιαγκάνη, 2007, σελ. 30).
Στις ομάδες ελέγχου (19Ε), επαναλήφθηκε η 3Ε (συμπλήρωση κενών σε λέξεις,
ένταξη λέξεων σε κατηγορίες ανάλογα με την προφορά του /αυ/). Μία εκπαιδευτικός χώρισε
τον πίνακα σε δύο στήλες. Έβαλε σε ένα κουτί χαρτάκια στα οποία είχε γράψει λέξεις με το
δίγραφο /αυ/. Κάθε παιδί σηκωνόταν, διάλεγε ένα χαρτάκι, διάβαζε τη λέξη και στη συνέχεια
την κατέγραφε στον Πίνακα στη σωστή στήλη, ανάλογα με το πώς ηχούσε το δίγραφο (αβ ή
αφ).
Για την επεξεργασία του δίγραφου /αυ/ στις πειραματικές ομάδες (19Π),
επαναλήφθηκε η δραστηριότητα 7Π, κατά την οποία αρχικά ζητήθηκε από τους μαθητές να
αναφέρουν λέξεις στις οποίες το /αυ/ ηχεί αβ, και εν συνεχεία με λέξεις στις οποίες το /αυ/
ηχεί αφ. Επιπλέον, τα παιδιά έφτιαξαν δικές τους ανύπαρκτες λέξεις που εμπεριείχαν το /αυ/
(μπορούσαν να επιλέξουν πώς ηχεί, αβ, ή αφ) και τις τοποθέτησαν σε δίστιχα ποιηματάκια ή
σε προτάσεις, καλώντας τα υπόλοιπα παιδιά να μαντέψουν το νόημα που απέδιδαν σε αυτές
τις λέξεις.
Οι δραστηριότητες 20 έως 23 είναι επαναληπτικές των διδασκόμενων δίγραφων της
ενότητας «το χαμένο κλειδί». Οι επαναληπτικές δραστηριότητες συνιστώνται ως ευκαιρία
εμπέδωσης των διδαγμένων (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2007, σελ.16) και
ως πεδίο αξιολόγησης του βαθμού κατάκτησης από τους μαθητές των γνώσεων και των
δεξιοτήτων που αποτελούσαν τους γνωσιακούς στόχους της κάθε ενότητας (σελ. 18). Γενικός
στόχος των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ήταν η ανάκληση και η γραφή λέξεων που
περιέχουν τα διδασκόμενα δίγραφα. Οι παραπάνω στόχοι είναι κοινοί σε όλες τις
δραστηριότητες που ακολουθούν. Για τον λόγο αυτό αναφέρονται μόνον οι ειδικότεροι στόχοι
τους.
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Διδασκαλία 20η: Δραστηριότητες 20Ε και 20Π
Ειδικότερος στόχος των δραστηριοτήτων της εικοστής διδασκαλίας ήταν ο μαθητής να
αναγνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στην εικόνα ενός αντικειμένου και στη γραπτή απόδοσή του
με λέξη (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003/ τ. Β΄, σελ. 3746).
Στις ομάδες ελέγχου (20Ε), υλοποιήθηκε άσκηση του τετραδίου εργασιών
(Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2012β, σελ. 30), στην οποία ζητήθηκε από τους
μαθητές να καταγράψουν και να αναφέρουν λέξεις που απεικονίζονταν στο βιβλίο τους και
εμπεριείχαν τα διδασκόμενα δίγραφα. Ακόμη δόθηκαν φωτοτυπίες στους μαθητές με
παρόμοια άσκηση.
Αντί για αυτό, στις πειραματικές ομάδες (20Π), η εκπαιδευτικός έδωσε στα παιδιά
παλιά περιοδικά και τους ζήτησε να εντοπίσουν εικόνες λέξεων που αρχίζουν ή περιέχουν τα
δίγραφα της ενότητας, να τις κόψουν και να τις συνθέσουν με τρόπο ώστε να προκύπτει μια
ιστορία παρουσιασμένη με εικονογραφημένο - πολυτροπικό κείμενο.
Επιπλέον, οι μαθητές μίας πειραματικής ομάδας φωτογράφισαν αντικείμενα από περιοδικά,
εφημερίδες και το ευρύτερο περιβάλλον τους, οι λέξεις των οποίων ξεκινούσαν ή εμπεριείχαν
τα δίγραφα της ενότητας. Στη συνέχεια έγινε έκθεση των φωτογραφιών, και άλλων έργων
(ζωγραφικής, ποιημάτων, ιστοριών) που είχαν δημιουργήσει τα παιδιά στις πειραματικές
δραστηριότητες της διδασκαλίας της ενότητας. Την έκθεση επισκέφθηκε η σχολική
κοινότητα.
Διδασκαλία 21η: Δραστηριότητες 21Ε και 21Π
Ειδικότερος στόχος των δραστηριοτήτων 21Ε και 21Π ήταν ο μαθητής να διακρίνει
τους φθόγγους μέσα στη λέξη και τις λέξεις μέσα σε εκφωνούμενη φράση (Φ.Ε.Κ. 303/13-032003/ τ. Β΄, σελ. 3766).
Στις ομάδες ελέγχου (21Ε) οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν το κατάλληλο κάθε
φορά δίγραφο από τα διδασκόμενα της ενότητας και να το συμπληρώσουν σε λέξεις που
ξεκινούν με αυτό, σε άσκηση φωτοτυπίας που τους δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς.
Στις πειραματικές ομάδες (21Π) τα παιδιά κλήθηκαν να βρουν πώς θα διαβάζονταν
οι λέξεις εάν έλειπε το αρχικό φώνημα. Η ερευνήτρια διάβασε ένα από τα προηγούμενα
κείμενα του σχολικού βιβλίου, όπου υπήρχαν αρκετές λέξεις που ξεκινούσαν από τα δίγραφα
των προηγούμενων μαθημάτων. Ενόσω διάβαζε έκανε παύσεις αναμένοντας από τα παιδιά να
προφέρουν τη λέξη χωρίς το αρχικό δίγραφο φώνημα.
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Διδασκαλία 22η: Δραστηριότητες 22Ε και 22Π
Για την επισήμανση, επανάληψη, εμπέδωση, και διάκριση της ηχητικής ταυτότητας
των διδασκόμενων δίγραφων της ενότητας, στις ομάδες ελέγχου (22Ε), οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί έκαναν ανάγνωση των κειμένων της ενότητας του σχολικού βιβλίου και τα
παιδιά όταν άκουγαν κάποιο από τα δίγραφα που είχαν διδαχθεί το επαναλάμβαναν. Σε άλλη
ομάδα ελέγχου οι μαθητές διάβαζαν τα κείμενα και στη συνέχεια ανέφεραν τις λέξεις με το
διδασκόμενο δίγραφο κάθε κειμένου.
Στις πειραματικές ομάδες (22Π) η δραστηριότητα που εφαρμόστηκε ονομάστηκε από
τα παιδιά «οι ήχοι που τους παίρνει ο άνεμος;». Τα παιδιά έκλεισαν τα μάτια. Η εκπαιδευτικός
επέλεξε να διαβάσει προτάσεις, από τις δημιουργίες των παιδιών (ιστορίες και ποιήματα που
είχαν δημιουργήσει σε προηγούμενες δραστηριότητες), και από τα κείμενα του βιβλίου, οι
οποίες περιείχαν πολλές λέξεις που άρχιζαν από τα δίγραφα της ενότητας. Τις λέξεις αυτές τις
διάβαζε παραλείποντας το δίγραφο και όταν τις πρόφερε έκανε παύση. Τα παιδιά έπρεπε να
βρουν ποιο δίγραφο λείπει και να το ψιθυρίσουν 3-4 φορές σαν να «το παίρνει ο άνεμος».
Διδασκαλία 23η: Δραστηριότητες 23Ε και 23Π
Για την εξάσκηση των παιδιών στην ανάγνωση, τη γραφή λέξεων που περιέχουν τα
υπό μελέτη δίγραφα, καθώς και την οπτική διάκριση, την έκφραση-άρθρωση των
διδασκόμενων δίγραφων, στις ομάδες ελέγχου (23Ε) οι εκπαιδευτικοί υπαγόρευσαν στα
παιδιά λέξεις με τα διδασκόμενα δίψηφα της ενότητας και εκείνα τις έγραφαν στον τετράδιό
τους. Ακόμη, στα παιδιά δόθηκε μια σύντομη, αυτοσχέδια ιστορία με λέξεις που εμπεριείχαν
τα διδασκόμενα δίψηφα της ενότητας και τους ζητήθηκε να τις εντοπίσουν και να τις γράψουν
αλφαβητικά σε έναν πίνακα. Σε άλλη ομάδα ελέγχου, επαναλήφθηκαν οι δραστηριότητες 3Ε
(με τη διαφορά ότι συμπεριλήφθηκαν όλα τα δίγραφα της ενότητας) και η 18Ε (τα παιδιά με
κλειστά μάτια σχημάτισαν με το δάχτυλό τους τα διδασκόμενα δίψηφα όλης της ενότητας
στον αέρα).
Στις πειραματικές ομάδες (23Π), κάθε παιδί κλήθηκε να καταγράψει τι του αρέσει
(αντικείμενα, χόμπυ) που να ξεκινάει από τα διδασκόμενα δίγραφα των προηγούμενων
μαθημάτων. Μετά, ένα παιδί αποκάλυπτε την πρώτη συλλαβή από μία λέξη που είχε
καταγράψει και την παρουσίαζε με παντομίμα στην τάξη. Τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούσαν
να μαντέψουν τι αρέσει στο συμμαθητή τους.
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4.7. Κριτήρια ανάλυσης δεδομένων
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της μαθητικής εμπλοκής, τα
οποία ενώ εξαίρονται από τη βιβλιογραφία, εντοπίζονται ως μη ή ελλιπώς αξιοποιημένα
(Φλουρής, 1995˙ Gallagher, 2014˙ Lynch, 2007˙ Parsons, 1990˙ Sanders & Albers, 2010˙
Schwatz & Fischer, 2006 στο Friesen, 2006˙ Χρυσαφίδης, 2000). Επιχειρήθηκε να εξεταστούν
ενδείξεις συμπεριφοράς από την πλευρά των μαθητών - μελών του δείγματος,
χαρακτηριστικές της επιθυμίας τους να εμπλέκονται αυθόρμητα και βαθιά στις μαθησιακές
δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε να ερευνηθούν έξι συγκεκριμένοι δείκτες της
εμπλοκής των παιδιών. Οι δείκτες αυτοί αποτέλεσαν ισάριθμα κριτήρια για την ανάλυση των
δεδομένων. Ειδικότερα, τα δεδομένα αναλύθηκαν ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή
των παιδιών κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων (Liu & Littlewood, 1997˙ Willms,
Friesen & Milton, 2009), την πολυτροπικότητα της ενασχόλησης των παιδιών σε σχέση με τα
διδασκόμενα θέματα (multimodality) (Kumari, 2004˙ Sanders & Albers, 2010), τη
δημιουργικότητα της ανταπόκρισης των παιδιών σε σχέση με τα διδασκόμενα θέματα
(Culpan, 2010˙ Hui & Lau, 2006˙ Minton, 2003), την πολυπλευρικότητα – ολιστικότητα της
ενεργοποίησης των παιδιών κατά τη διδακτική διαδικασία (Garcia, 2014˙ Pope, 2001), τις
εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα και τα συναισθήματα ικανοποίησης
που βίωσαν οι μαθητές ως προς τα διδασκόμενα θέματα και γενικότερα από τη συμμετοχή
τους στη διδακτική διαδικασία (Marks, 2000˙ McCabe, Bray, Kehle, Theodore & Gelbar,
2011˙ Shernoff & Anderson, 2014). Ως προς τα κριτήρια κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά
φάνηκαν στο κείμενο του ημερολογίου. Επίσης, έγιναν μετρήσεις με βάση το κείμενο της
απομαγνητοφώνησης και τα οπτικά δεδομένα της βιντεοσκόπησης.
Αναλυτικότερα, ως προς ένα πρώτο κριτήριο ανάλυσης των δεδομένων, ερευνήθηκε ο
αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν λεκτικά στην κάθε δραστηριότητα. Από το δείγμα,
μετρήθηκαν τα υποκείμενα που υιοθέτησαν μία από τις παρακάτω τρεις μορφές προφορικής
συμπεριφοράς: προφορική λεκτική επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό, λεκτική επικοινωνία με
τους συμμαθητές και αυθόρμητοι μονόλογοι σχετικοί με το θέμα. Έτσι, σε σχέση με το
κριτήριο αυτό έγιναν τρεις μετρήσεις των μελών του δείγματος (Clifford, 2004˙ Larson, 2011˙
Liu & Littlewood, 1997˙ Willms, Friesen, & Milton, 2009).
Ένα δεύτερο κριτήριο ανάλυσης δεδομένων αφορά στην πολυτροπικότητα αισθητικότητα της ενασχόλησης των παιδιών κατά τη διδακτική διαδικασία, δηλαδή η
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ενασχόλησή τους με δραστηριότητες εικαστικές (π.χ. με χρώματα, σχήματα, μορφές, υφές),
ηχητικές-μουσικές (π.χ. με παιχνίδια ρυθμού, χροιές, μελωδίες, ακρόαση, παραγωγή ήχων,
κρίση μουσικών έργων), θεατρικές (π.χ. με παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις, σενάρια) και
κινητικές (π.χ. με παντομίμα, χορογραφίες, κινητικά παιχνίδια), καθώς και με χρήση
πολυμέσων (π.χ. με χρήση ταμπλέτας, φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις) σε σχέση με το
διδασκόμενο θέμα. Έτσι, οι μαθητές του δείγματος, όσον αφορά την κάθε μία δραστηριότητα,
μετρήθηκαν πέντε φορές και τα ευρήματα οργανώθηκαν σε αντίστοιχες πέντε κατηγορίες
(Sanders & Albers, 2010).
Ως προς ένα τρίτο κριτήριο ανάλυσης των δεδομένων, αναζητήθηκαν ενδείξεις
δημιουργικής ανταπόκρισης των υποκειμένων προς τα διδασκόμενα θέματα, δηλαδή ενδείξεις
ότι τα μέλη του δείγματος δημιουργούν αυθεντικές ιδέες και συμμετέχουν σε πρωτότυπες
δράσεις. Εξετάστηκε, δηλαδή, το δείγμα σε σχέση αυτό που ο Csikszentmihalyi (1996) έχει
ορίσει ως “little-c” creativity, δηλαδή τις δημιουργικές ιδέες/σκέψεις και ερμηνείες που οι
μαθητές απέδιδαν στο διδασκόμενο θέμα. Ειδικότερα, μελετήθηκε κατά πόσο τα υποκείμενα
προσέγγιζαν τα διδασκόμενα θέματα με ερμηνευτικό, φαντασιακό και χιουμοριστικό τρόπο.
Ως προς την ερμηνευτική προσέγγιση, μετρήθηκαν τα παιδιά τα οποία διατύπωσαν νοήματα,
υπερβαίνοντας αυτά που αναφέρονται κυριολεκτικά στα διδασκόμενα κείμενα. Κάτι τέτοιο
γίνεται όταν το υποκείμενο συμπληρώνει αυτά που θεωρεί ως κενά με προσωπικά βιώματα
και προσωπικές αντιλήψεις (Pike, 2004˙ Rosenblatt, 1986). Επίσης, μετρήθηκαν τα παιδιά που
έκαναν αναφορές με φαντασιακά στοιχεία, στις οποίες διατυπώθηκαν νοητικές εικόνες που
ξεπερνάνε την πραγματικότητα (Singer & Singer, 2013) και δεν προκύπτουν από όσα το
άτομο έχει βιώσει με τις αισθήσεις του. Επίσης, μετρήθηκαν τα παιδιά που φάνηκε ότι βίωσαν
με χιούμορ μέρος του θέματος ή/και της διδακτικής διαδικασίας, δηλαδή αποκρίθηκαν με
γέλια, με ενδείξεις ευθυμίας, με έκφραση λεκτικών ή μη λεκτικών αστεϊσμών (Gordon, 2012˙
Martin, 2007). Έτσι, σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, μετρήθηκαν τα υποκείμενα τρεις φορές,
ως προς τις ερμηνευτικές, τις φαντασιακές και τις χιουμοριστικές αντιδράσεις και αναφορές
τους (National advisory committee on creative and cultural education, 1999˙ Sharp, 2001˙
Wilmot, 2011).
Ένα τέταρτο κριτήριο ανάλυσης αποτέλεσε η πολύπλευρη – ολιστική ενεργοποίηση
των παιδιών κατά τη διδακτική διαδικασία. Ειδικότερα, μελετήθηκαν ενδείξεις της
ενεργοποίησης των παιδιών σε μη λεκτικό-σωματικό, γνωστικό-νοητικό, κοινωνικό και
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συναισθηματικό επίπεδο ως προς τα διδασκόμενα θέματα, στα πρότυπα μιας ολιστικής –
αισθητικής διδασκαλίας (Gardner, 1993, 1999˙ McGrew, 2013˙ Miller, 2007).
Αναλυτικά, ως προς τη μη λεκτική-σωματική συμπεριφορά μετρήθηκαν τα παιδιά που
φανέρωσαν ενδείξεις μη λεκτικής συμμετοχής στη διδακτική διαδικασία, π.χ. με την
κατεύθυνση του βλέμματος, με εκφράσεις του προσώπου, με κινήσεις, με τη στάση σώματος
τους. Από τις κινήσεις-στάση σώματος εξαιρέθηκε από τις μετρήσεις η γραφή, με δεδομένο
ότι αποτελεί

τυπικό υποχρεωτικό καθήκον των μαθητών στις ασκήσεις Γλώσσας. Ως

ενδείξεις γνωστικής-νοητικής ενεργοποίησης θεωρήθηκαν η λογική διασύνδεση της τέχνης με
το διδασκόμενο θέμα, η γνωστική και μνημονική επεξεργασία του θέματος κατά την
καλλιτεχνική διαδικασία κ.ά. Για την κοινωνική ενεργοποίηση μετρήθηκαν τα υποκείμενα
που αλληλεπίδρασαν κυρίως μη λεκτικά με τους συμμαθητές τους (π.χ. μοίρασμα υλικών,
συνεργατική εργασία, συμμετοχή σε ομαδικές προσπάθειες, αλληλοβοήθεια, έκφραση
ενδιαφέροντος, συμφωνίας ή διαφωνίας με απόψεις, παρουσίαση έργων σε συμμαθητές,
διεκδίκηση χώρου, παραχώρηση σειράς, συνεργατική επίλυση προβλημάτων).

Ως

συναισθηματική ενεργοποίηση θεωρήθηκαν ενδείξεις διακριτών αποκρίσεων προς τη
διδακτική κατάσταση, οι οποίες φάνηκε να προκαλούν επιρροή στον οργανισμό των
υποκειμένων και που φανέρωναν ενεργητική εμπλοκή στη διδακτική διαδικασία (δεν
συμπεριλήφθηκαν στις μετρήσεις ενδείξεις αδιαφορίας, ανίας, αποχής, απάθειας και
ουδετερότητας) (Garcia, 2014˙ Noddings, 2004˙ Pope, 2001). Έτσι, μετρήθηκαν τα
υποκείμενα για κάθε έναν από αυτούς τους τρόπους ενεργοποίησης, δηλαδή συνολικά
τέσσερεις φορές.
Ένα πέμπτο κριτήριο αφορά στις εστιάσεις των παιδιών στις διαφορετικές διαστάσεις
της διδακτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, μελετήθηκαν ενδείξεις των εστιάσεων των
υποκειμένων κατά μάλλον στον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της διδασκαλίας, ή των εστιάσεών
τους κατά μάλλον σε αισθητικά – καλλιτεχνικά στοιχεία της διδακτικής κατάστασης.
Επιπλέον ορίστηκε μία ενδιάμεση κατηγορία, που αφορούσε σε εστιάσεις των παιδιών που
θεωρήθηκαν μεικτές, δηλαδή που φανέρωναν ταυτόχρονα ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό
προσανατολισμό. Έτσι, σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, μετρήθηκαν τα υποκείμενα τρεις
φορές, ως προς την ακαδημαϊκή, την αισθητική - καλλιτεχνική και την μεικτή εστίασή τους.
Τα

δεδομένα

για

όλα

τα

παραπάνω

αντλήθηκαν

από

τα

κείμενα

της

απομαγνητοφώνησης και τα βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα. Η καταγραφή και επεξεργασία
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τους έγινε σε κλείδες παρατήρησης. Σε επίπεδο άμεσων και γενικότερων παρατηρήσεων,
αξιοποιήθηκε το ημερολόγιο που τηρήθηκε.
Τέλος, ένα έκτο κριτήριο αποτέλεσαν τα συναισθήματα ικανοποίησης που βίωσαν οι
μαθητές ως προς το διδασκόμενο θέμα και γενικότερα από τη συμμετοχή τους στη διδακτική
διαδικασία (Marks, 2000˙ McCabe, Bray, Kehle, Theodore & Gelbar, 2011˙ Shernoff &
Anderson, 2014). Το ζήτημα της ικανοποίησης των μαθητών είναι σημαντικό καθώς έχει
συνδεθεί με την ενεργητική εμπλοκή και την επίτευξη κατά τη μαθησιακή διαδικασία
(Appleton, Christenson, Kim & Reschly, 2006˙ Korobova, 2012). Τα ερευνητικά πορίσματα
στον τομέα αυτό προτείνουν ότι απαιτείται η εφαρμογή εναλλακτικών προσεγγίσεων με
σκοπό την παροχή κινήτρων στους μαθητές (Marks, 2000˙ Shernoff & Anderson, 2014˙
Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009˙ Whitson & Consoli, 2009), ακόμη και στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (McCabe et al., 2011). Έτσι, μετρήθηκαν οι απαντήσεις των υποκειμένων ως προς
τα συναισθήματα δυσαρέσκειας, μερικής δυσαρέσκειας, ουδετερότητας, ευχαρίστησης και
ενθουσιασμού που βιώσαν για κάθε μία από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν.
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Πίνακας 4.2. Κριτήρια ανάλυσης δεδομένων

1ο κριτήριο

2ο κριτήριο

3ο κριτήριο

4ο κριτήριο

Προφορική

Πολυτροπική

Δημιουργική

Πολύπλευρη

λεκτική

ενασχόληση

προσέγγιση

συμμετοχή

διδασκόμενων

στη διδακτική

θεμάτων

των

5ο κριτήριο

6ο κριτήριο

Εστιάσεις των

Συναισθήματα

ολιστική

παιδιών

ικανοποίησης

ενεργοποίηση

διαφορετικές

–

στις

διαστάσεις της

διαδικασία

διδακτικής
διαδικασίας

Μορφές συμπεριφορές που μελετήθηκαν
1.

Λεκτική

επικοινωνία με

1. Εικαστική
ενασχόληση

1. Ερμηνεία των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

1. Μη λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

1.
Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

1.
Μεγάλη
ικανοποίηση

2.
Θεατρική
ενασχόληση

2. Αναφορές
φαντασία

2.Νοητική
ενεργοποίηση

2.Μεικτές
εστιάσεις

2. Ικανοποίηση

3.
ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

3.Χιουμοριστικές
αναφορές
και
αποκρίσεις

3.
Κοινωνική
ενεργοποίηση

3. Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις

3. Ουδετερότητα

τον
εκπαιδευτικό
2.

Λεκτική

επικοινωνία με

με

τους
συμμαθητές
3. Αυθόρμητοι
μονόλογοι

4.
Κινητική
ενασχόληση

4.
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

4. Δυσαρέσκεια

5.
Μεγάλη
δυσαρέσκεια
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
Αποτελέσματα
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Ακολουθούν τα αποτελέσματα με την ίδια σειρά, με την οποία παρουσιάστηκαν τα
κριτήρια ανάλυσης των δεδομένων. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν ξεχωριστά για κάθε μορφή
συμπεριφοράς που θεωρήθηκε ένδειξη εμπλοκής τους. Στην ίδια μέτρηση, κάθε παιδί
μετρήθηκε μόνο μια φορά, ακόμα και αν στην ίδια δραστηριότητα επέδειξε επανειλημμένα
την αντίστοιχη ένδειξη σχετική με την μαθητική εμπλοκή. Του κάθε αποτελέσματος
ακολουθεί παρένθεση στην οποία υπάρχουν ενδεικτικά αποσπάσματα για τις αντίστοιχες
μορφές συμπεριφοράς, είτε από το κείμενο της απομαγνητοφώνησης, είτε από το ημερολόγιο.
Η παρέμβαση αφορά στο 6ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας για
την Α’ δημοτικού (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2012α, σελ. 20-30). Το
κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει έξι ενότητες:
5.1. Αποτελέσματα ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή
Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά την προφορική λεκτική συμμετοχή κατά την
προγραμματισμένη δραστηριότητα 1Ε, παρατηρήθηκε ότι 44% των μαθητών επικοινώνησαν
με τους εκπαιδευτικούς (π.χ. Εκπ.: «Τι βλέπουμε στην εικόνα του βιβλίου μας;» «Βλέπω
κάποια παιδιά που φτιάχνουν ένα χιονάνθρωπο». Εκπ.: «Ποια παιχνίδια παίζουν ποιος θα μου
πει;» «Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο». Εκπ.: «Τι άλλο παιχνίδι παίζουν τα παιδιά;» «Τα
παιδιά φτιάχνουν χιονάνθρωπο». Εκπ.: «Ένα παιδί κάνει τσουλήθρα, ένα παιδί τι φτιάχνει με
τα χέρια του;» «Μια χιονόμπαλα» και ανέφεραν σύνθετες λέξεις όπως τους ζητήθηκε π.χ.
«Χιονάνθρωπος». «Χιονοπόλεμος». «Χιονονιφάδα». «Χιονόμπαλα». «Χιονοθύελλα»). Το
αντίστοιχο ποσοστό προφορικής λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών ήταν 18% (π.χ.
τα παιδιά έδιναν απαντήσεις σε συμμαθητές όταν έθεταν ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς:
«Κυρία γιατί του έχουν βάλει τσουβάλι;» «Για ουρά» ή απευθύνονταν στους συμμαθητές
τους: «Τα παιδιά φτιάχνουν χιονάνθρωπο» «Που το βλέπεις; Ψεύτη!»). Ακόμη, 16%
μετρήθηκαν για τους αυθόρμητους μονολόγους τους σχετικά με το διδασκόμενο θέμα (π.χ.
«Εμένα όχι, δεν μου άρεσε ο χιονόδρακος», ένα παιδί όταν άκουσε τη λέξη ‘’χιονονιφάδα’’
μονολόγησε δυνατά «Νοστιμάδα». «Εγώ το άλλο Σάββατο θα πάω στα χιόνια». «Για μύτη
έχει μία οδοντόβουρτσα». «Όπως ο γάτος σπιρουνάτος που έχει μπότες;»).
Ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή στην δραστηριότητα 1Π που εφαρμόστηκε
στις πειραματικές ομάδες ως αντίστοιχη των δραστηριοτήτων με κωδικό 1Ε, το σύνολο των
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υποκειμένων επικοινώνησε σε λεκτικό επίπεδο με τους εκπαιδευτικούς (π.χ. στην ερώτηση
εκπαιδευτικού: «Τι σημαίνει σύνθετη λέξη;» ένας μαθητής απάντησε «Έχει 2 λέξεις μαζί»,
ενώ έθεσαν και ερωτήσεις στις εκπαιδευτικούς πριν, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και
κατά την παρουσίαση των έργων τους όπως «Που; Αφού δεν έχουμε χιόνι». «Κυρία να
ξεκινήσουμε;». «Κυρία δεν ξέρω πως γράφεται αυτό που θέλω να γράψω». «Δηλαδή
μπορούμε να βρούμε όσα ονόματα θέλουμε;». «Κυρία σας αρέσει;». «Κυρία μπορώ να βάλω
καπέλο;». «Εγώ του έβαλα γυαλιά ηλίου». «Έβαλα αυτιά και έφτιαξα έναν χιονολαγό».
«Χιονορομπότ υπουργός, είναι σαν τους υπουργούς που φοράνε γραβάτα»). Ακόμη, 54.3%
των μαθητών επικοινώνησαν με τους συμμαθητές τους αναπτύσσοντας διαλόγους σχετικούς
με το διδασκόμενο θέμα ή αναζητώντας βοήθεια (π.χ. «Μπορείς να γράψεις χιονόπαιδο».
«Ποιο χρώμα θέλεις;» «Μου δίνεις το γκρι;». «Αυτός ποιος είναι;» «Σ’ αρέσει;» «Βάλε λίγο
γκρι». «Τώρα σ’ αρέσει;» «Δεν ακούμε τίποτα, πες πιο δυνατά». «Χιονοκότα είπες;». «Έχει
καλώδια;». «Γιατί φοράει αυτό το κίτρινο;». «Πολύ ωραία βαλεντίνα»). Επιπλέον, το 35.2%
μετρήθηκε στους αυθόρμητους μονολόγους

(π.χ. «Εμένα λιώνει». «Όπως η μαμά του

Σαμπέρ!»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.1.
Πίνακας 5.1.1. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής

Διδασκαλία 1

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

44

18

16

(44)

(18)

(16)

105

57

(100)

(54.3)

37
(35.2)

με τον εκπαιδευτικό

1Ε
1Π

Σύνολο

78
(26)
199
(63.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων.
Όπου Ε= Ομάδα ελέγχου, όπου Π=Πειραματική ομάδα
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105

Κατά τις δραστηριότητες 2Ε που εφαρμόστηκαν στις ομάδες ελέγχου, το 31.1% των
μαθητών επικοινώνησε με τους εκπαιδευτικούς, κατά τη δημιουργία προτάσεων και ιστοριών
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με βάση τις εικόνες του σχολικού βιβλίου (π.χ. στην ερώτηση εκπαιδευτικού «Τι κάνουν τα
ζώα;» τα παιδιά έδωσαν απαντήσεις όπως «Η γάτα βάζει στο στόμα του χιονάνθρωπου ένα
κοκκαλισμένο ψάρι», ή με βάση τις λέξεις: ‘’κατσαρόλα’’, ‘’τσάντα’’, ‘’χιονάνθρωπος’’,
‘’βουνοπλαγιά’’ οι μαθητές δημιούργησαν μια ιστορία: «Μια φορά κι έναν καιρό κάποια
παιδιά ανέβηκαν με τους γονείς τους σε μια βουνοπλαγιά. Είχαν στην τσάντα τους μια
κατσαρόλα και την έβαλαν στο κεφάλι ενός χιονανθρώπου που έφτιαξαν όλοι μαζί»). Επίσης,
5.83% των μαθητών ήρθαν σε επικοινωνία με τους συμμαθητές τους (π.χ. όταν ένας μαθητής
απάντησε στην εκπαιδευτικό ότι «Ο σκύλος έχει το κλειδί στο στόμα του, ένας συμμαθητής
πρόσθεσε την πληροφορία «Ο σκύλος σέρνει το κλειδί». Στην ερώτηση εκπαιδευτικού «Γιατί
ο παπαγάλος βάζει ένα πούπουλο;» ένας μαθητής απάντησε «Για αυτί» και μία μαθήτρια
πρόσθεσε «Ή για ομορφιά»). Κανένα παιδί δεν διατύπωσε κάποιο αυθόρμητο σχόλιο.
Στη δεύτερη αισθητική δραστηριότητα ροής, με κωδικό 2Π, τα παιδιά σε ποσοστό
53% επικοινώνησαν με τις εκπαιδευτικούς (π.χ. ανακοίνωσαν προφορικά προτάσεις και
ιστορίες σχετικές με το διδασκόμενο θέμα, χρησιμοποιώντας σύνθετες λέξεις που είχαν
επινοήσει σε προηγούμενη δραστηριότητα: π.χ. «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας
χιονολαγός που πήγαινε κάθε μέρα στο σχολείο. Φοβόταν όμως στο δρόμο μήπως συναντήσει
τη χιονοδράκαινα. Ήταν η γυναίκα του χιονόδρακου και ήταν κακιά». «Σε μια σπηλιά ζούσαν
πέντε χιονοχελωνονιτζάκια που ήταν φοιτήτριες. Μια μέρα που χιόνισε έφτιαξαν ένα
χιονάνθρωπο και του φόρεσαν μια χιονοφούστα. Μετά έφτιαξαν χιονογλυκά». «Η
χιονοαστυνομία ψάχνει τη χιονογοργόνα για να της δώσει κλήση»). Επίσης, 19% των
μαθητών επικοινώνησαν με τους συμμαθητές τους (π.χ. όταν ένα παιδί διατύπωσε την
πρόταση «Ο χιονοπυροβόλος που είναι κλέφτης ψάχνει την χιονοαστυνομία» ένας
συμμαθητής του έθεσε διευκρινιστική ερώτηση «Γιατί ψάχνει την αστυνομία;» ενώ ένα άλλο
παιδί είπε: «Μήπως για να τη σκοτώσει με το πιστόλι;», στην φράση ενός παιδιού «Ο
χιονοπόδαρος πηδάει πολύ ψηλά» μια μαθήτρια απευθύνθηκε στο συμμαθητή της και ρώτησε
«Που το ξέρεις;»). Επιπρόσθετα, 11% των μαθητών των πειραματικών ομάδων, διατύπωσαν
αυθόρμητους μονολόγους (π.χ. «Αυτή ήταν η πιο μεγάλη πρόταση από όλες»). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.2.
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Πίνακας 5.1.2. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 2

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

32

6

(31.1)

(5.8)

0
(0)

38
(12.3)

53

19

(53)

(19)

11
(11)

83
(27.6)

με τον εκπαιδευτικό

2Ε
2Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 2Ε=103, 2Π=100

Από την παρατήρηση των παιδιών των ομάδων ελέγχου, κατά την εφαρμογή των
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 3Ε, ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή
καταγράφηκε ότι το 56.9% των παιδιών ήρθε σε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς (π.χ.
ανέφεραν λέξεις που εμπεριείχαν το διδασκόμενο δίγραφο /τσ/ «Τσουλήθρα, οδοντόβουρτσα,
κατσαρόλα, τσουβάλι, παπούτσια, τσάντα, παπουτσωμένος», συμπλήρωσαν το δίγραφο /τσ/
σε κενά και ανακοίνωσαν προτάσεις «Εγώ έχω στόμα»). Η προφορική λεκτική επικοινωνία με
τους συμμαθητές τους μετρήθηκε σε ποσοστό 5.88% των μαθητών (π.χ. ένα παιδί υπέδειξε
στον διπλανό του τη σωστή σελίδα του βιβλίου στην οποία βρίσκονταν «Εδώ είμαστε», ενώ
άλλα παιδιά αλληλοβοηθήθηκαν στη γραφή του διδασκόμενου δίγραφου /τσ/) και σε ποσοστό
4.9% οι μαθητές εξέφρασαν αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. «Αυτή τη λέξη ήθελα να πω». «Εγώ
βρήκα μόνο έξι λέξεις»).
Κατά την πειραματική δραστηριότητα 3Π, που εφαρμόστηκε αντί των δραστηριοτήτων
3Ε, 96.4% των μαθητών έθεσαν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους εκπαιδευτικούς και
έδωσαν απαντήσεις στις ερωτήσεις που οι εκπαιδευτικοί έθεσαν (π.χ. «Δηλαδή θα
φανταζόμαστε ότι παίζουμε με μία μπάλα;». «Μπορούμε να σκεφτούμε και φανταστικές
λέξεις;» ανέφεραν λέξεις με /τσ/ και /στ/: «Βιολοντσέλο, τσιχλόφουσκα, κατσαβίδι,
τσούχτρα», ανέφεραν ποιες λέξεις έγραψαν, ποιες εντόπισαν σε περιοδικά και στην αίθουσα).
Ποσοστό της τάξεως του 58.6% ενεπλάκη σε διαλόγους με τους συμμαθητές (π.χ.
αναζητούσαν που βρίσκεται η υποτιθέμενη μπάλα «Ποιος έχει τη μπάλα;» «Έδωσα τη μπάλα
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στον Κων/νο», ζητούσαν από τους συμμαθητές τους να πετάξουν ‘’τη μπάλα’’ σε αυτούς:
«Νικόλα σε παρακαλώ», σχολίαζαν τις λέξεις που ακούγονταν: «Αυτή η λέξη δεν έχει /τσ/»).
Ακόμη, 18% εξέφρασαν αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. «Είναι τόσοι οι φίλοι μου που δεν μπορώ
να διαλέξω κανέναν». «Αυτήν τη λέξη θα έλεγα». «Σκέφτηκα». «Έχω βρει δύο λέξεις». «Δεν
είσαι φίλος μου»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.3.
Πίνακας 5.1.3. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 3

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

58

6

5

69

(56.9)

(5.9)

(4.9)

(22.5)

107

65

20

192

(96.4)

(58.6)

(18)

(57.6)

με τον εκπαιδευτικό

3Ε

3Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 3Ε=102, 3Π=111

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά στην προφορική λεκτική συμμετοχή των μαθητών
κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 4Ε, παρατηρήθηκε ότι 53.5% των παιδιών
προθυμοποιήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το διδασκόμενο θέμα (π.χ.
ανέφεραν υποθετικά σενάρια για το τι μπορεί να ανοίγει το κλειδί που αναφερόταν στο
διδασκόμενο κείμενο «Πόρτα, μπαούλο με θησαυρό, κουτί, αυτοκίνητο, μυστική πόρτα»,
διάβασαν σχετικές προτάσεις από το σχολικό βιβλίο «Μήπως το κλειδί ανοίγει την παράγκα ή
το οικόπεδο;». «Μήπως τη μεγάλη καγκελόπορτα;»). Το 1% προέβη σε αυθόρμητο
σχολιασμό («Όπως η καγκελόπορτα του σχολείου»).
Ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή στην δραστηριότητα 4Π, που εφαρμόστηκε
στις πειραματικές ομάδες ως αντίστοιχη των 4Ε, όλα τα υποκείμενα ανακοίνωσαν, αφοότου
ζωγράφισαν τα πιθανά αντικείμενα που υπέθεσαν ότι θα μπορούσαν να ανοίγουν με το κλειδί
του κειμένου (π.χ. «Κυρία ξέρω, ήταν ένα ηλιακό σύστημα». «Ανοίγει ένα μπαούλο». «Έχω
φτιάξει έναν δεινόσαυρο και μπαίνω μέσα. Το κλειδί ξεκλειδώνει την πόρτα του
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δεινοσαύρου») και εξήγησαν

στην υπόλοιπη ομάδα πώς και γιατί σκέφτηκαν το

συγκεκριμένο αντικείμενο. Τα σύνολο επίσης των παιδιών των πειραματικών ομάδων
αλληλεπίδρασαν λεκτικά μεταξύ τους στην προσπάθειά τους να μαντέψουν τι προσπαθούν να
αναπαραστήσουν με παντομίμα οι συμμαθητές τους (π.χ. «Μήπως είναι μια πόρτα και την
ανοίγεις;». «Ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού;». «Τι είναι αυτό;». «Ντουλάπα είναι παιδιά»).
Από το σύνολο του δείγματος παρατηρήθηκε ότι 12.1% πραγματοποίησαν αυθόρμητο
μονόλογο (π.χ. «Έχει βάλει και σταυρό». «Ήταν πολύ δύσκολο». «Με την πρώτη το
βρήκαμε»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.4.
Πίνακας 5.1.4. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής

Διδασκαλία 4

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

54

0

1

55

(53.5)

(0)

(1)

(18.1)

107

107

13

227

(100)

(100)

(12.1)

(70.7)

με τον εκπαιδευτικό

4Ε

4Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 4Ε=101, 4Π=107

Κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 5Ε, ως προς την
προφορική λεκτική συμμετοχή μετρήθηκε ότι 56% των μαθητών διάβασαν αγγελίες από
εφημερίδα που έφερε η εκπαιδευτικός καθώς και την αγγελία του σχολικού βιβλίου, έγραψαν
μία αγγελία για ένα δεδομένο ως χαμένο αντικείμενο (π.χ. «Ο σκύλος μας βρήκε ένα παιχνίδι.
Όποιος το βρήκε να μας τηλεφωνήσει. 7745101»), περιέγραψαν μια κασετίνα την οποία είχε
κρύψει η εκπαιδευτικός στο διάλειμμα (π.χ. «Η κασετίνα, απέξω έχει τον θρύλο από μέσα έχει
δύο χάρακες, μολύβια, ξυλομπογιές και μαρκαδόρους. Και έχει δύο θήκες»). Σε ποσοστό 11%
ενεπλάκησαν σε συζήτηση με τους συμμαθητές τους (π.χ. «Αυτά γράφουμε». «Εγώ δεν ξέρω
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το τηλέφωνό μου». «Ούτε κι εγώ το ξέρω»). Δεν μετρήθηκαν αυθόρμητοι μονόλογοι σε αυτή
τη δραστηριότητα από τα παιδιά.
Κατά

την

πειραματική

δραστηριότητα

5Π,

που

εφαρμόστηκε

αντί

των

δραστηριοτήτων 5Ε, όλα τα παιδιά επικοινώνησαν με τους εκπαιδευτικούς κατά τη
δημιουργία αγγελιών (π.χ. «Γράφεται με 2 /γγ/;». «Σωστά την έχω γράψει;». «Το παρακαλώ
πάει με μεγάλο /π/;». «Εγώ έγραψα ζωάκι. Έκανα και τον εαυτό μου»), και έπειτα
παρουσίασαν τις αγγελίες τους (π.χ. «Πουλάω ένα βιβλιοπωλείο με πολλά χρώματα.
21046805». «Πουλάω ένα μαξιλάρι»). Το 33.7% των μαθητών αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους
(π.χ. ανέπτυξαν διαλόγους «Τώρα γράφουμε την αγγελία;». «Ναι, εγώ κοντεύω να την
τελειώσω κιόλας». «Τι έφτιαξες;», «Μου δίνεις το μπλε;», παρείχαν βοήθεια ο ένας στον άλλο
«Εγώ θέλω να χαρίσω κάτι σε εσένα και γράφω μια αγγελία». «Η κυρία δεν εννοεί έτσι»).
Ακόμη, το 1.9% εξέφρασε αυθόρμητους μονολόγους (π.χ. «Εγώ έχω χάσει μια κότα». «Αν
προλάβαινα θα ζωγράφιζα κι άλλα»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.1.5.
Πίνακας 5.1.5. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 5

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

61

12

0

73

(56)

(11)

(0)

(22.3)

104

35

2

141

(100)

(33.7)

(1.9)

(45.2)

με τον εκπαιδευτικό

5Ε

5Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 5Ε=109, 5Π=104

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά την προφορική λεκτική συμμετοχή των μαθητών
στις προγραμματισμένες δραστηριότητες 6E, κατά την επεξεργασία των δίγραφων /γκ/ /γγ/,
παρατηρήθηκε ότι το 20.8% των παιδιών προθυμοποιήθηκε να αναφέρει στους
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εκπαιδευτικούς λέξεις με το διδασκόμενο δίγραφο, τις οποίες εντόπισε και επεσήμανε στο
κείμενο του σχολικού βιβλίου (π.χ. «Κυρία όλη την λεξούλα να κυκλώσουμε;». «Δεν είναι
μόνο τέσσερις λέξεις, εγώ βρήκα έξι». «Κυρία να πω;». «Κυρία εγώ δεν έχω κόκκινο και
πράσινο»). Ακόμη, το 5% των παιδιών αλληλεπίδρασαν λεκτικά με τους συμμαθητές τους
(π.χ. «Δεν είναι μόνο τέσσερις οι λέξεις, εγώ βρήκα έξι». «Κι εγώ βρήκα έξι»). Το 2%
προέβη σε αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. «Ο τίτλος έχει /γκ/». «Εγώ θα κυκλώσω με
μαρκαδόρο»).
Ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή στην δραστηριότητα 6Π που εφαρμόστηκε
στις πειραματικές ομάδες ως αντίστοιχη των 6Ε, το 45% των μαθητών αλληλεπίδρασε με τους
εκπαιδευτικούς, κατά τη διάρκεια του βηματισμού στον ρυθμό του μουσικού ακούσματος
(π.χ. «Το τσεκούρι δεν έχει /γκ/». «Μπαούλο;» «Αυτή τη λέξη την είπατε». «Κυρία θα
χτυπάμε παλαμάκια και όταν έχει στη μέση της λέξης /γκ/;». «Όποιος χτυπάει λάθος ή δεν το
κάνει καλά θα βγαίνει έξω;». «Με το ρυθμό του τραγουδιού;»). Το 17.1% ήρθε σε
επικοινωνία με τους συμμαθητές του («Με το ρυθμό λέμε». «Ένα /γ/ έχει η λέξη γρίφος».
«Ποιος χτύπησε;»), ενώ 18% των παιδιών έκαναν αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. «Έμεινα από
βενζίνη». «Ωχ παραλίγο». «Έτσι μπάμ»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.1.6.
Πίνακας 5.1.6. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 6

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

22

5

2

29

(20.8)

(4.7)

(1.9)

(9.1)

50

19

20

89

(45)

(17.1)

(18)

(26.7)

με τον εκπαιδευτικό

6Ε

6Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 6Ε=106, 6Π=111
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Κατά τις δραστηριότητες 7Ε που εφαρμόστηκαν στις ομάδες ελέγχου, το 84.3% των
μαθητών παρατηρήθηκε ότι επικοινώνησε με τους εκπαιδευτικούς κατά τη συμπλήρωση
δίγραφων και λέξεων που εμπεριείχαν το διδασκόμενο δίγραφο /γκ/ /γγ/ σε κενά, αλλά και
κατά τη δημιουργία του «βιβλίου του /γκ/ /γγ/». Μίλησαν επίσης «αλαμπουρνέζικα»,
συνδέοντας τα δίγραφα /γκ/ /γγ/ με τα φωνήεντα (π.χ. «Γκα, γκε γκι γκο γκου», ανέφεραν το
δίγραφο που συμπλήρωσαν σε λέξεις με κενά και τις λέξεις που έγραψαν με το δίγραφο με
βάση την οπτική τους απεικόνιση, έθεσαν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το δίγραφο και για
λέξεις που περιέχουν το δίγραφο: «Ποιο λείπει;». «Κυρία μπορώ να γράψω και το /γκ/ και το
/γγ/;». «Θα το κάνουμε σε στήλες;». «Κυρία με ποιο /ι/ το αγκαλιά;». Εκπ.: «Τι είναι
μαγκούρα;». «Αυτό που έχουν οι γέροι»). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι 44.1% των μαθητών
επικοινώνησαν μεταξύ τους κατά τη δημιουργία του βιβλίου του /γκ/ και /γγ/ (π.χ. «Δεν
καταλαβαίνω τη λέξη έτσι όπως τη γράφεις και δεν έχεις βάλεις τόνο». «Έβαλα». «Είναι η
αγκαλιά με ήττα, όπως λέμε η Μαρία;». «Σταμάτα, άσε με να το γράψω με την ησυχία μου»).
Το 10.8% των μαθητών προέβη σε αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. «Για να κάνουμε καλή
συνεργασία πρέπει να κάνουμε και ησυχία». «Είναι μικρή η βαλίτσα» ‘‘που φαινόταν στην
εικόνα του τετραδίου εργασιών’’ «Eίναι πολλοί οι πιγκουίνοι»).
Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 7Π, το σύνολο των υποκειμένων μετρήθηκε
για την προφορική λεκτική του συμμετοχή, κατά την επεξεργασία των δίγραφων /γκ/ /γγ/ (π.χ.
«Εγώ έχω τη μπάλα». «Να πω άλλη μία λέξη που έχω σκεφτεί; Γκάφα». «Κυρία τι σημαίνει
γκάφα;». «Κυρία να πω κι εγώ; Αγγελία», δημιούργησαν δικές τους λέξεις, που δεν είχαν
ξανακούσει: «Κάθε πρωί φροντίζω το ‘’γγαγγαγκούγκα’’» ‘’μωρό’’, «Εγώ με την αδελφή μου
μαζεύουμε τα ‘’γγαν’’ μας. Σημαίνει παιχνίδια»). Οι μαθητές αλληλεπίδρασαν λεκτικά μεταξύ
τους σε ποσοστό 77.6% (π.χ. «Μου το πήρες». «Σκέψου». «Όπου θέλεις πέτα τη». «Διάλεξε».
«Όχι στην Παναγιώτα πάλι». Εκπ.: «Τσιγκ;» «Ναι, όνομα είναι»). Επίσης, 11.2% προέβησαν
σε αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. «Πήγε ζιγκ ζαγκ η μπάλα». «Η μαμά μου ήταν έγκυος».
«Εύκολο ήταν τελικά». «Δεν ξέρει»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.1.7.
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Πίνακας 5.1.7. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 7

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

102

45

11

158

(100)

(44.1)

(10.8)

(51.6)

107

83

12

202

(100)

(77.6)

(11.2)

(70)

με τον εκπαιδευτικό

7Ε

7Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 7Ε=102, 7Π=107

Ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή στη δραστηριότητα 8Ε, 34.9% των
παιδιών απευθύνθηκαν στους εκπαιδευτικούς κατά τη δημιουργία προτάσεων και ιστοριών με
το διδασκόμενο δίγραφο (π.χ. «Στη μαμά μου αρέσουν πολύ οι αγκινάρες ενώ εμένα όχι.
Προτιμώ τα μπέργκερ». «Μερικές φορές πηγαίνω με το μπαμπά και τη μαμά στην ταβέρνα
και τρώμε σπαγγέτι». «Το καλοκαίρι παίρνουμε ένα σπάγκο με αγκίστρι και πάμε για ψάρεμα
με τον μπαμπά. Πιάνουμε πολλά ψάρια μερικές φορές όμως κανένα»). Οι μαθητές
επικοινώνησαν μεταξύ τους σε ποσοστό 10.1%

(π.χ. συμπλήρωσαν τις φράσεις των

συμμαθητών τους: «Κι εμένα μου αρέσουν τα μπέργκερ». «Έχεις φάει σαλιγκάρια;»).
Στην δραστηριότητα με κωδικό 8Π που εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες, αντί
των δραστηριοτήτων 8Ε, το 66.7% των παιδιών συμμετείχε σε διαλόγους με τους
εκπαιδευτικούς κατά τη δημιουργία ιστοριών με λέξεις που εμπεριείχαν τα διδασκόμενα
δίγραφα /γκ/ /γγ/ (π.χ. «Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε ένα σπίτι με κάγκελα και μεγάλη
καγκελόπορτα ο καραγκιόζης. Είχε ένα καγκουρό για κατοικίδιο. Μια μέρα το καγκουρό
έφαγε τόσες πολλές αγκινάρες και αρρώστησε. Ο Καραγκιόζης πήγε στο φεγγάρι και έφερε
φάρμακα και το καγκουρό έγινε καλά. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». «Κυρία,
γιατί όλοι λένε ότι το έσκασε το σαλιγκάρι;»). Το αντίστοιχο ποσοστό προφορικής λεκτικής
επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών ήταν 83.8% (π.χ. συμπλήρωσαν τις φράσεις των
συμμαθητών τους, σχολίασαν τον τρόπο που παρίσταναν τις ιστορίες, βοήθησαν τους άλλους
στην παντομίμα, μια μαθήτρια βοήθησε τη συμμαθήτριά της αφού σηκώθηκε όρθια να δείξει
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πως περπατά ο πιγκουίνος εξηγώντας της ταυτόχρονα: «Να, έτσι κάνει ο πιγκουίνος»). Σε
ποσοστό 8.1%, οι μαθητές επέδειξαν αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. «Η αγκινάρα είναι χοντρή;
Δεν κολλάει καθόλου». «Πολύ μεγάλη πρόταση». «Βάλαμε πολλά /γκ/). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.8.
Πίνακας 5.1.8. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής

Διδασκαλία 8

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

38

11

0

49

(34.9)

(10.1)

(0)

(15)

74

93

9

176

(66.7)

(83.8)

(8.1)

(52.8)

με τον εκπαιδευτικό

8Ε

8Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 8Ε=109, 8Π=111

Κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 9Ε, όπου εξηγήθηκαν
στα παιδιά οι άγνωστες λέξεις του κειμένου, επισημάνθηκε ο τρόπος γραφής τους και έπειτα
κλήθηκαν να τις αντιγράψουν, ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή από την
παρατήρηση των παιδιών φάνηκε ότι το 18.5% απάντησε ή έθεσε ερωτήσεις στους
εκπαιδευτικούς (π.χ. Εκπ.: Τι νομίζετε ότι σημαίνει η λέξη ‘’θολώσει’’;» «Είναι όταν δε
μπορούμε να δούμε από τα τζάμια του αυτοκινήτου», «Κυρία όλες να τις γράψουμε;». «Που
είναι η λέξη;». «Κυρία εγώ την ξέρω αυτή τη λέξη». «Κυρία περιμένετε, δεν άκουσα»). Σε
ποσοστό 6.5% ενεπλάκησαν σε συζήτηση με τους συμμαθητές τους (π.χ. συμπλήρωσαν τη
φράση του συμμαθητή τους: «Είναι όταν δε μπορούμε να δούμε από τα τζάμια του
αυτοκινήτου» με φράσεις όπως: «Και του σπιτιού». «Και του σχολείου»). Δεν μετρήθηκαν
αυθόρμητοι μονόλογοι των παιδιών σε αυτή τη δραστηριότητα.
Κατά την πειραματική δραστηριότητα με κωδικό 9Π, που εφαρμόστηκε σε
αντικατάσταση των δραστηριοτήτων 9Ε, όλα τα παιδιά επικοινώνησαν με τους
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εκπαιδευτικούς κατά την αναζήτηση λέξεων που τους δυσκόλευαν στο διδασκόμενο κείμενο
αλλά και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο «χαλασμένο τηλέφωνο» (π.χ. «Πρέπει
να έχει μέσα το δίγραφο;». «Μία φορά πρέπει να λέμε;». «Κυρία είναι έτοιμη η λέξη».
«Τζιτζάνι εγώ άκουσα». «Εγώ ό,τι ακούω λέω». «Δεν μου είπε τίποτα ο Ηλίας». Εκπ.: «Ποια
λέξη ήταν;» «Θησαυρός». Εκπ.: «Και ποια βγήκε στο τέλος;» «Εφτά ευρώ»). Το 100% επίσης
των μαθητών αντάλλαξαν λεκτικά μηνύματα (π.χ. «Γιατί το είπες;». «Εγώ είμαι πρώτη».
«Περίμενε, τώρα θα σου πει». «Τι λες; Δεν καταλαβαίνω τίποτα» «Εγώ άλλο είχα πει»,
«Γρήγορα άντε άντε»). Ακόμη, το 23.4% εξέφρασε αυθόρμητους μονολόγους (π.χ. «Θα την
είπε λάθος ο Ιωάννης και θα γελάμε τώρα», «Καλά τα πάμε», «Δεν έχει χαλάσει ακόμα το
τηλέφωνο»,

«Δεν πειράζει αν χαλάσει το τηλέφωνο»). Τα αποτελέσματα αυτά

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.9.
Πίνακας 5.1.9. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 9

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

9Ε

9Π

Σύνολο

Λεκτική επικοινωνία
με τον εκπαιδευτικό

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

20

7

0

27

(18.5)

(6.5)

(0)

(8.3)

111

111

26

248

(100)

(100)

(23.4)

(74.5)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 9Ε=108, 9Π=111

Από την παρατήρηση των παιδιών κατά τη δραστηριότητα 10Ε, στην οποία κλήθηκαν
να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το περιεχόμενο των στίχων του τραγουδιού «o Μέρμηγκας»
του Μάνου Λοΐζου, τα παιδιά των ομάδων ελέγχου μετρήθηκαν σε ποσοστό 13.9% για την
προφορική λεκτική τους επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς (π.χ. Εκπ.: «Και τα μικρά τα
μυρμηγκάκια τι κάνανε;» «Χειροκρότησαν με ενθουσιασμό». «Κυρία το ξέρω το τραγούδι
του τζίτζικα είναι λίγο περίεργο». Εκπ.: «Ο μέρμηγκας λοιπόν ήταν αυστηρός, και τι του
είπαν τώρα τα μυρμήγκια;» «Θα σε φάμε»). Σε ποσοστό 3.7% τα παιδιά αλληλεπίδρασαν
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λεκτικά (π.χ. «Γιατί;». «Δεν τους άφηνε να φάνε»). Το 4.6% των παιδιών πραγματοποίησε
αυθόρμητους μονολόγους (π.χ. «Μπορεί να ήθελαν άλλον αρχηγό». «Σιγά μην μπορούν να
πολεμήσουν κανέναν άνθρωπο»).
Κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας με κωδικό 10Π στις πειραματικές ομάδες,
όπου τα παιδιά εικονογράφησαν το τραγούδι με τίτλο «o Μέρμηγκας» του Μάνου Λοΐζου, το
ποσοστό για την προφορική λεκτική επικοινωνία των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς, ήταν
81.7% (π.χ. «Να ο μέρμηγκας ο κουφός». «Έφτιαξα τα μικρά τα μυρμήγκια με έναν αρχηγό
μέρμηγκα που λέει εμπρός πάμε». «Εγώ ζωγράφισα το σφύριγμα»), ενώ ως προς τη λεκτική
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών καταγράφηκε το 11% (π.χ. «Εσύ πεινάς;». «Κι εγώ έφτιαξα
τα μυρμηγκάκια». «Κοιτάξτε εδώ πολεμάνε»). Επιπλέον οι μαθητές διεξήγαγαν αυθόρμητους
μονολόγους σε ποσοστό 7.3% (π.χ. «Ο μέρμηγκας ήταν μόνο για τον εαυτό του». «Ήταν
άδικο». «Έφτιαξα και το σπίτι των μυρμηγκιών». «Εγώ έφτιαξα και λουλουδάκια εδώ»). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.10.
Πίνακας 5.1.10. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 10

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές
με τον εκπαιδευτικό

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

15

4

5

24

(13.9)

(3.7)

(4.6)

(7.4)

89

12

8

109

(81.7)

(11)

(7.3)

(33.3)

10Ε

10Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 10Ε=108, 10Π=109

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά στην προφορική λεκτική συμμετοχή των μαθητών
κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα 11Ε, παρατηρήθηκε ότι το 57.8% των μαθητών
επικοινώνησαν με τους εκπαιδευτικούς (π.χ. Εκπ: «Τι είναι αυτό που δείχνει η εικόνα;»
«Παράθυρο», Εκπ.: ««Μα δεν έχει /τζ/», «Τζάμι και ένα πουλάκι που περιμένει να μπει
μέσα». «Στο μάθημα κυκλώνουμε τις λέξεις που έχουν τζ;». «Τι είναι η μουτζούρα;»). Το
αντίστοιχο ποσοστό προφορικής λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών ήταν 6.4% (π.χ.
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τα παιδιά έδιναν απαντήσεις σε συμμαθητές όταν έθεταν ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς:
«Κυρία υπάρχει η λέξη σουτζουκάκια;» «Ναι υπάρχει». «Εμένα μου αρέσουν τα μυρμήγκια
και έχω δει στο σπίτι μου το καλοκαίρι» «Κι εγώ έχω δει». «Και του αδελφού μου του
αρέσουν τα μυρμήγκια και τα ταΐζουμε»). Ακόμη, 5.5% μετρήθηκαν για τους αυθόρμητους
μονολόγους τους σχετικά με το διδασκόμενο θέμα (π.χ. «Εμένα μου αρέσουν τα μυρμήγκια
και έχω δει στο σπίτι μου το καλοκαίρι»., «Σήμερα όλο με τον τζίτζικα έχουμε κολλήσει».
«Είχα δει στην παραλία έναν τζίτζικα και πήγα να τον πιάσω και πέταξε». «Αχ να είχαμε μια
πίτσα τώρα». «Θα φέρω πίτσα να σας κεράσω στα γενέθλια μου»).
Ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή στην δραστηριότητα 11Π, που
εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες ως αντίστοιχη των δραστηριοτήτων με κωδικό 11Ε,
το σύνολο των υποκειμένων επικοινώνησε σε λεκτικό επίπεδο με τους εκπαιδευτικούς (π.χ.
«Να γράψουμε και τι είναι δίπλα;», «Τι είναι τζαζ μουσική;». «Η λέξη τσάντα είναι σωστή;
Έχει /τζ/;)». «Κυρία με κιμωλίες θα ζωγραφίσουμε;». «Κυρία χτυπήσατε κουδουνάκι;».
«Κυρία πειράζει να βάλουμε ξύλα μες στο τζάκι;». «Εγώ έκανα ένα τζιτζίκι». «Είναι ο
Τζέρυ». «Πυτζάμα, τζίζικας, τζάκι». «Μετεωρίτζης. Έτσι τον λένε»). Ακόμη, οι μαθητές
σύνολό τους επικοινώνησαν με τους συμμαθητές τους αναπτύσσοντας διαλόγους σχετικούς
με το διδασκόμενο θέμα, αναζητώντας και προσφέροντας βοήθεια, αλλά και κατά την
προσπάθεια εύρεσης των λέξεων, από τα σχέδια που είχαν ζωγραφίσει συμμαθητές τους στις
άλλες ομάδες (π.χ. «Πρόσεξε κακομοίρη μου, μην το χαλάσεις». «Άλλο καφέ έχεις;». «Πρώτα
να γράψουμε τις λέξεις». «Φτιάξαμε τζατζίκι με κεράσια μέσα». «Έχει και γεύσεις». «Το
λαχανί δεν το βρήκατε». «Τζίτζικας είναι». «Μη βάζεις μέσα χώμα». «Βλέπω μια πισίνα»
«Όχι, αφού πισίνα δεν έχει /τζ/!». «Πρέπει να έχει /τζ/». «Τζάμι;». «Όχι», «Κοντά έπεσες».
«Τζαμαρία!». «Ναι το βρήκα!». «Τζιτζίκι είναι αυτό;». «Τζατζίκι όχι τζιτζίκι».
«Παγωτατζής;» «Όχι». «Είναι καφετζής;» «Ναι»). Επιπλέον, το 3.6% των μαθητών
μετρήθηκε στους αυθόρμητους μονολόγους (π.χ. «Το ήξερα!». «Πολύ εύκολα». «Πολύ
ωραία πράγματα»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.11.
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Πίνακας 5.1.11. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 11
Δραστηριότητες

11Ε

11Π

Προφορική λεκτική συμμετοχή
Μορφές συμπεριφοράς

Σύνολο

Λεκτική επικοινωνία
με τον εκπαιδευτικό

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

109

7

6

122

(100)

(6.4)

(5.5)

(37.3)

110

110

4

224

(100)

(100)

(3.6)

(67.8)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 11Ε=109, 11Π=110

Κατά τις δραστηριότητες 12Ε που εφαρμόστηκαν στις ομάδες ελέγχου, το 56.9% των
μαθητών επικοινώνησε με τους εκπαιδευτικούς, αναζητώντας διευκρινίσεις για τις λέξεις που
ζητήθηκαν και ανακοινώνοντας λέξεις με το δίγραφο /τζ/ (π.χ. «Να αρχίζει ή να είναι μέσα
στη λέξη το /τζ/;». «Τζάγκουαρ, Τζέσικα, Τζωρτζίνα»). Επίσης, 8.3% των μαθητών ήρθαν σε
επικοινωνία με τους συμμαθητές τους (π.χ. ένας μαθητής είπε «Μου το έκλεψες» στο
συμμαθητή του που πρόλαβε να ανακοινώσει τη λέξη με το διδασκόμενο δίγραφο, που είχε
σκεφτεί ο πρώτος). Κανένα παιδί δεν διατύπωσε κάποιο αυθόρμητο σχόλιο.
Στην αισθητική δραστηριότητα ροής, με κωδικό 12Π, τα παιδιά σε ποσοστό 93.7%
επικοινώνησαν με τους εκπαιδευτικούς, ανακοινώνοντας λέξεις που είχαν σκεφτεί σε
συνεργασία με άλλους συμμαθητές τους, όταν σταματούσε η μουσική (π.χ. «Τζίνι».
«Τζάμπο». «Τζέρυ»., «Τζιτζιχομιτζιριά». «Τζιτζιχοπιανίστας». «Τζελ». «Νίντζα». «Τζόκερ».
«Τζακώνομαι». «Τζιτζικοαυτοκίνητο»), διαμαρτυρήθηκαν κατά την ανεύρεση λέξεων (π.χ.
«Κυρία κάνουν ζαβολιές, κοιτάνε από το βιβλίο»), ζήτησαν διευκρινίσεις για τη διαδικασία
(π.χ. «Αυτός είναι ο τελικός;». «Εγώ βρήκα μία, αυτός μου λέει άλλη»). Επίσης, 96.4% των
μαθητών επικοινώνησαν με τους συμμαθητές τους (π.χ. «Βοτσαλάκια» «Όχι βοτζαλάκια»,
«Τσιγάρο» «Όχι, /τζ/ θέλουμε. Αυτό ακούγεται /τσ/». «Τζάκι» «Το έχουμε πει το τζάκι».
«Νικήσαμε!» «Όχι είμαστε και εμείς!»). Επιπρόσθετα, 3.6% των μαθητών των πειραματικών
ομάδων, διατύπωσαν αυθόρμητους μονολόγους (π.χ. «Τη μαμά του λένε Τζένη». «Δεν
σημαίνει ότι είμαστε χειρότεροι αν χάσουμε»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.1.12.
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Πίνακας 5.1.12. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 12

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

12Ε

12Π

Σύνολο

Λεκτική επικοινωνία
με τον εκπαιδευτικό

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

62

9

0

71

(56.9)

(8.3)

(0)

(21.7)

104

107

4

215

(93.7)

(96.4)

(3.6)

(64.5)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 12Ε=109, 12Π=111

Από την παρατήρηση των παιδιών των ομάδων ελέγχου, κατά την εφαρμογή των
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 13Ε, ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή
καταγράφηκε ότι το 97.1% των παιδιών ήρθε σε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς δίνοντας
απαντήσεις για το κατάλληλο δίγραφο κατά την συμπλήρωση των ασκήσεων (π.χ. «Εγώ το
βρήκα το πρώτο, παγκάκι είναι», «Κυρία να πω το άλλο; Άγγελος», Εκπ.: «Τι /γγ/;», «/Γγ/»,
Εκπ.: «Κου_ή;», «Κουτσή», Εκπ.: «Μαραγκοί. Ποιο /γκ/ θα βάλεις;», «Γκ»). Η λεκτική
επικοινωνία με τους συμμαθητές τους μετρήθηκε σε ποσοστό 6.7% των μαθητών (π.χ. ένα
παιδί υπέδειξε στον διπλανό του τη σωστή σελίδα του βιβλίου στην οποία βρίσκονταν «Εδώ
είμαστε», ενώ άλλα παιδιά αλληλοβοηθήθηκαν στη γραφή του διδασκόμενου δίγραφου «Με
μεγάλο ξεκινάμε», «Όχι δεν είναι πρόταση»). Σε ποσοστό 15.2% οι μαθητές σχολίασαν
αυθόρμητα (π.χ. «Το σχολείο μας δεν έχει κάγκελα γύρω – γύρω», «Τα κάγκελα δεν μπορούν
να κάνουν γύρω - γύρω όλοι», «Αυτοί είναι οι πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης», «Με μεγάλο
ξεκινάμε», «Δεν έχουμε κάνει πολλά /τσ/).
Κατά

την

πειραματική

δραστηριότητα

13Π,

που

εφαρμόστηκε

αντί

των

δραστηριοτήτων 13Ε, το σύνολο των μαθητών έθεσε διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους
εκπαιδευτικούς, έδωσε απαντήσεις αναφορικά με τις λέξεις που επινόησε, οι οποίες
εμπεριείχαν τα δίγραφα, ζήτησε ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς (π.χ. «Και τσάι
του βουνού μπορούμε να πουλήσουμε;», «Κυρία εγώ δεν έχω βρει τι να ζωγραφίσω, έρχεστε
λίγο;», «Το ευρώ πάει με ωμέγα;», «Έκανα τον ατσάλινο ήρωα», «Κυρία τσουβάλια τι είναι»;
«Θα πουλήσω τις κάλτσες που φοράω», «Θα πουλήσω τζίτζικες με το κιλό»). Ακόμη, όλοι οι
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μαθητές ενεπλάκησαν σε διαλόγους με τους συμμαθητές τους (π.χ. στην ερώτηση ενός
παιδιού «Κυρία θα φτιάξουμε ζωγραφιές;» ένας συμμαθητής του απάντησε «Όχι», «Άγγελε,
μπορείς να μου φτιάξεις μία άγκυρα;», «Εδώ τι έφτιαξες;», «Έχεις γκρι μαρκαδόρο;», «Τι θα
πουλήσεις εσύ;», «Πώς γράφεται η βαλίτσα;», «Κι εμένα ο παππούς μου δουλεύει εκεί»,
«Φιστίκια είναι της άλλης ομάδας», «Νίκο, μπορείς να κάνεις κόκκινο το σταφύλι», πρότεινε
ένα παιδί σε ένα άλλο, «Έλα γρήγορα, θα μας χτυπήσει κουδούνι»). Ακόμη, 43.5%
εξέφρασαν αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. ««Η ντομάτα έχει /ντ/. Δεν έχει /γκ/», «Κυρία βρήκα
τι θα κάνω», «Έφτιαξα ένα τσιγάρο. Θα φτιάξω και άλλο. Και έναν άνθρωπο. Θέλω να
φτιάξω και πόλη»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.13.
Πίνακας 5.1.13. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 13
Δραστηριότητες

13Ε

13Π

Προφορική λεκτική συμμετοχή
Μορφές συμπεριφοράς

Σύνολο

Λεκτική επικοινωνία
με τον εκπαιδευτικό

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

102

7

16

125

(97.1)

(6.7)

(15.2)

(39.6)

108

108

47

263

(100)

(100)

(43.5)

(81.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 13Ε=105, 13Π=108

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά την προφορική λεκτική συμμετοχή των μαθητών
κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 14Ε, παρατηρήθηκε ότι 52.3% των παιδιών
αλληλεπίδρασαν με τους εκπαιδευτικούς κατά την κατηγοριοποίηση και την συμπλήρωση
λέξεων και δίγραφων (π.χ. Εκπ.: «Για να δούμε το πρώτο τι κουβαλάει το πρώτο μυρμήγκι;»
«Παστίτσιο», Εκπ.: Ποιες λεξούλες έχετε μέσα στο κουτάκι; Για πες Λευτέρη», «Τζίτζικας
φλιτζάνι τζίτζικα τζάκι τζάμι», «Κυρία τι είναι τα σουτζουκάκια;», «Κυρία; Αυτό είναι
πίτσα;», «Εδώ πάει τζάμι ή τζάκι;», «Κυρία, δεν έχει άλλη γραμμή, που να γράψω τη λέξη;»).
Το 7.3% των μαθητών ήρθε σε αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές παρέχοντας βοήθεια (π.χ.
«Ναι /τζ/»). Σε ποσοστό 2.8% οι μαθητές προέβησαν σε αυθόρμητο σχολιασμό (πχ. «Μου
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αρέσουν τα μυρμήγκια και έχω δει στο σπίτι μου το καλοκαίρι», «Είχα πιάσει στην παραλία
έναν τζίτζικα και πήγα να τον πιάσω και πέταξε»).
Ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή στην δραστηριότητα 14Π, που
εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες ως αντίστοιχη των 14Ε, όλα τα υποκείμενα
αλληλεπίδρασαν σε λεκτικό επίπεδο με τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια διενέργειας του
θεατρικού δρώμενου (π.χ. «Κυρία δεν ξέρω τι να πω», «Εγώ είμαι τώρα;», «Το πουλάω μόνο
100 ευρώ», «Είναι ακριβή η βαλίτσα αλλά δεν θα κουράζεσαι», «Ποιος θέλει σφουγγάρια;»,
«Ωραία κατοικίδια σαλιγκάρια, ελάτε να πάρετε. Μόνο 100 ευρώ σαλιγκάρια με σπίτια».
«Πουλάω φουστάνια που δεν σκίζονται», «Εδώ οι καλές ταμπέλες με το STOP», «Άγκυρες
φτηνές και ακριβές, με 10, 50, 100, 200 ευρώ», «90 ευρώ πάει το τσιγάρο»). Οι μαθητές των
πειραματικών ομάδων αλληλεπίδρασαν λεκτικά μεταξύ τους σε ποσοστό 9.7% (π.χ. «Δεν
πούλησα όλα τα σφουγγάρια μου», «Μπορείς να πουλήσεις φτηνότερα»). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.14.
Πίνακας 5.1.14. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 14

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική

Σύνολο

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

57

8

3

68

(52.3)

(7.3)

(2.8)

(20.8)

103

10

0

113

(100)

(9.7)

(0)

(36.5)

επικοινωνία

με

τον εκπαιδευτικό
14Ε

14Π

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέ/γεθος δείγματος: 14Ε=109, 14Π=103

Κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 15Ε, ως προς την
προφορική λεκτική συμμετοχή μετρήθηκε ότι 31.2% των μαθητών αλληλεπίδρασαν λεκτικά
με τους εκπαιδευτικούς, ανταποκρινόμενοι στις ερωτήσεις που έθεσαν σχετικά με το
διδασκόμενο κείμενο (π.χ. Εκπ.: «Τι βλέπουμε στην εικόνα;» «Στην εικόνα βλέπω τον ψαρά
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και το ψαράκι». Εκπ.: «Που βρίσκονται;» «Ο ψαράς και το ψαράκι βρίσκονται στην
παραλία». Εκπ: «Τι κρατά ο ψαράς;», «Ο ψαράς κρατά ένα κλειδί»). Σε ποσοστό 1.8% οι
μαθητές ενεπλάκησαν σε συζήτηση με τους συμμαθητές τους (π.χ. «Άντε πες εσύ»).
Αυθόρμητοι μονόλογοι μετρήθηκαν σε ποσοστό 5.5% (π.χ. «Πώς γίνεται να δώσει το ψαράκι
στον ψαρά το κλειδί; Το αντίθετο έπρεπε να γίνει»).
Κατά

την

πειραματική

δραστηριότητα

15Π,

που

εφαρμόστηκε

αντί

των

δραστηριοτήτων 15Ε, σε ποσοστό 92.6% τα παιδιά αρχικά έθεσαν απορίες και έπειτα
εξέφρασαν τη γνώμη τους αναφορικά με το ποια από τις δυο μουσικές επενδύσεις ήταν
περισσότερο ταιριαστή στο διδασκόμενο κείμενο (π.χ. «Μου άρεσε καλύτερα η πρώτη επειδή
είναι πιο ωραία και ταιριάζει περισσότερο και με το τραγούδι και με το στίχο που τραγουδάει
το πιάνο». «Μ’ άρεσε η πρώτη μουσική επειδή ήταν πιο σιγανή, πιο ωραία και η ιστορία ήταν
ωραία και πήγαινε καλύτερα». «Δεν ήταν στεναχωρημένο, απλά έτσι φαινόταν η μελωδία. Το
κείμενο δεν ήταν και πολύ στεναχωρημένο. Ήταν λίγο στεναχωρημένο επειδή το έχασε, και
γι’ αυτό η μουσική παίζει στο τέλος λυπημένα». «Κυρία είναι πολύ μεγάλη η ιστορία εδώ
πέρα» , «Εμείς θα τραγουδήσουμε;». «Κυρία γίνεται να ξανακούσουμε την πρώτη μουσική;».
«Και θα το ζωγραφίσουμε μετά;». «Μου αρέσει καλύτερα η πρώτη γιατί ταίριαζε πολύ, γιατί
ήταν πιο λυπημένη όπως η ιστορία». «Η δεύτερη ήταν πιο κολλητή με τον ψαρά, η μουσική
μου θύμισε γιορτή και όταν το ψάρι έδωσε το κλειδί στον ψαρά το γιορτάσανε και ήταν
χαρούμενοι»). Επιπλέον, 15.7% των μαθητών αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους, συμπλήρωσαν τα
λεγόμενα των συμμαθητών τους, διαφώνησαν με απόψεις που εκφράστηκαν και σχολίασαν
την επιλογή της πλειοψηφίας (π.χ. «Ποιος προτιμά τη δεύτερη;». «Μα δεν ταίριαζε!». «Κυρία
είναι πολύ μεγάλη η ιστορία εδώ πέρα» «Τι; Δεν είναι μεγάλη!». «Μ’ άρεσε η πρώτη μουσική
επειδή ήταν πιο σιγανή, πιο ωραία και η ιστορία ήταν ωραία και πήγαινε καλύτερα». «Όλα
ωραία δηλαδή». συμπλήρωσε μια συμμαθήτρια). Ακόμη, το 12% εξέφρασε αυθόρμητους
μονολόγους (π.χ. «Οι πιο πολλοί αυτό λέμε, διαλέγουμε την πρώτη». «Άντε πάλι». «Αμάν»).
Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.15.
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Πίνακας 5.1.15. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 15
Δραστηριότητες

15Ε

15Π

Προφορική λεκτική συμμετοχή
Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές
με τον εκπαιδευτικό

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

34

2

6

42

(31.2)

(1.8)

(5.5)

(12.8)

100

17

13

130

(92.6)

(15.7)

(12)

(40.1)

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 15Ε=109, 15Π=108

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά την προφορική λεκτική συμμετοχή των μαθητών
στις προγραμματισμένες δραστηριότητες 16Ε, παρατηρήθηκε ότι το 40.7% αλληλεπίδρασε
λεκτικά με τους εκπαιδευτικούς, κατά την ανάγνωση και διατύπωση ευχών (π.χ. «Εύχομαι να
είμαι πολύ καλό παιδί και μαθήτρια». «Εύχομαι να γίνω μια μέρα πλούσιος». «Εύχομαι να
έχω πολλούς φίλους». «Εύχομαι να έκανα μαγικά»). Ακόμη,

το 10.2% των παιδιών

αλληλεπίδρασε λεκτικά με τους συμμαθητές του (π.χ. «Κυρία να κάνουμε ευχή μόνο για τα
αγόρια» «Όχι να κάνουμε για τα κορίτσια». «Γράφουμε /εφ/»; «Ναι το /ε/ και το /υ/»
απάντησε συμμαθήτρια»).
Ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή στην δραστηριότητα 16Π, που
εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες ως αντίστοιχη των 16Ε, το 99.1% των μαθητών
αλληλεπίδρασε με τους εκπαιδευτικούς, ανακοινώνοντας μια ευχή ή επιθυμία του. Οι μαθητές
συζήτησαν σχετικά με το ποια ευχή τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, ποιες είναι οι κοινές
επιθυμίες και ποιες διαφέρουν από όλες τις άλλες (π.χ. «Κυρία δηλαδή θα γράψουμε το /ε/ και
/υ/;». «Το εύχομαι πώς γράφεται;». «Πώς γράφονται οι δεινόσαυροι;». «Μπορούμε να
είμαστε κι εμείς μέσα στη ζωγραφιά;».

«Κυρία μπορούμε να φτιάξουμε τρία

καλλιτεχνήματα;». «Κυρία, μπορούμε να μη γράψουμε το όνομά μας και να γράψουμε το
όνομα ενός καλλιτέχνη; Ας πούμε Βαν Γκογκ;». «Εγώ εύχομαι να δω δεινόσαυρο». «Εύχομαι
να πάω στο διάστημα». «Εύχομαι να γίνω ζαχαροπλάστης και να έχω πολλούς πελάτες».
«Εύχομαι να είχα πολλά ευρώ που να ήταν 150.000 ευρώ επειδή μου αρέσουν τα
αυτοκίνητα». «Εύχομαι να γίνω καθαρίστρια που είναι ωραία. Μου αρέσει να καθαρίζω
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σπίτια». «Εύχομαι να βγάζω ιστό από τα χέρια μου. Ιστός είναι αυτό που βγάζει η αράχνη».
«Εύχομαι να είχα φτερά για να πετάω, «Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή με τα χιόνια. Ο
καλλιτέχνης έχει ευχηθεί να πάει στα χιόνια, να κάνει σκι, να ανέβει σε κάτι που κινούνται
πάνω στα χιόνια, και που σέρνονται από πάνω από κάτι σκοινιά. Ήταν της Ζέτας νομίζω»).
Το ίδιο ποσοστό (99.1%) ήρθε σε επικοινωνία με τους συμμαθητές του (π.χ. «Εγώ διάλεξα το
δικό μου». «Όχι μόνο το δικό σου». «Είναι μια πορτούλα εδώ, κοίτα». «Βασίλη τι κάνεις τόση
ώρα;». «Ακόμα δεν τελείωσα». «Αυτό τι είναι; ‘’για το μπλου τακ’’». «Είναι λαμπάκια»). Σε
ποσοστό 21.1% τα παιδιά έκαναν αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. «Εγώ έχω πάει στα χιόνια
πάντως και μου θύμισε τα χιόνια στο χωριό μου». «Ωραίο κομμάτι». «Και τον κομήτη που
σκοτώνει τους δεινόσαυρους». «Άντε πάλι, το ιγκουάνα, το ιγκουάνα, το ιγκουάνα!». «Το
ήξερα ότι θα πει αυτό». «Και το δικό μου». «Η αδελφή μου έχει πάει σε πινακοθήκη»). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.16.
Πίνακας 5.1.16. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 16
Δραστηριότητες

16Ε

16Π

Προφορική λεκτική συμμετοχή
Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές
με τον εκπαιδευτικό

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

44

11

0

55

(40.7)

(10.2)

(0)

(17)

108

108

23

239

(99.1)

(99.1)

(21.1)

(73)

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 16Ε=108, 16Π=109

Κατά τις δραστηριότητες 17Ε που εφαρμόστηκαν στις ομάδες ελέγχου, το 59.6% των
μαθητών παρατηρήθηκε ότι επικοινώνησε με τους εκπαιδευτικούς κατά τη συμπλήρωση και
ανακοίνωση δίγραφων και λέξεων που εμπεριείχαν το διδασκόμενο δίγραφο /ευ/ (π.χ. Εκπ. :
«Εδώ είναι απόγεφμα ή απόγεβμα;» «Απόγευμα». Εκπ.: «Η επόμενη λεξούλα είναι;» «Ευρώ».
Εκπ.: «Ευρώ που θα το βάλουμε; Σε ποιο πινακάκι;» «Στο δεύτερο». «Κυρία; Βάζουμε /εφ/ ή
/εβ/;». «Εδώ θα βάλω τη λέξη αλεύρι;». «Αυτή η λέξη που πάει;». Εκπ.: «Θέλω να μου βρεις
ποιες λέξεις έχουν μέσα το /εφ/ ή το /εβ/» «Δευτέρα». «Ζηλεύω». «Ευτυχία». «Ελευθερία»).
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Επίσης, 24% των μαθητών ήρθαν σε επικοινωνία με τους συμμαθητές τους (π.χ. «Ευγενικός
δεν είναι με /εφ/, δεν έπρεπε να χτυπήσεις παλαμάκια». «Εδώ έχεις κάνει λάθος». «Χάσατε»
είπαν τα κορίτσια στα αγόρια). Το 9.6% των μαθητών προέβη σε αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ.
«Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι». «Το πεύκο είναι δέντρο». «Μία φίλη μου την λένε
Κυριακή», «Μπορεί ο τόνος να ακούγεται ότι πηγαίνει στο /ε/ αλλά πηγαίνει στο ύψιλον».
«Εδώ έχει παραπάνω λέξεις». «Καλά με το /εβ/ είναι πανεύκολο).
Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 17Π, το 89.7% των υποκειμένων μετρήθηκε
για την προφορική λεκτική του συμμετοχή, κατά την αναζήτηση συμμαθητών που είχαν
επιλέξει το δίγραφο ευ = εβ ή το δίγραφο ευ = εφ, αναζητώντας διευκρινίσεις (π.χ. «Θα λέμε
λεξούλες όταν συναντάμε έναν από διαφορετική χώρα ή μόνο /εφ/ ή /εβ/;». «Θα ψάχνουμε
μαζί όταν πιαστούμε από το χέρι;». «Δηλαδή θα λέμε μόνο το /εφ/ και το /εβ/ και τίποτα
άλλο;». «Όταν πιάνουμε τον άλλον, ο άλλος που είναι πίσω μας θα πιάνει τον άλλο και ο
άλλος τον άλλο;»), σχολιάζοντας την επιλογή τους (π.χ. «Εγώ ενώ ήθελα να πω /εβ/ μπέρδευα
τη γλώσσα μου κι έλεγα /εφ/», ανακοινώνοντας λέξεις με /ευ/ (π.χ. «Ευγενικός».
«Διευθυντής»). Οι μαθητές αλληλεπίδρασαν λεκτικά μεταξύ τους σε ποσοστό 100% αφού
ανακοίνωσαν ο ένας στον άλλο το δίγραφο που ο καθένας επέλεξε. Επίσης παρείχαν βοήθεια
στους συμμαθητές τους και επεσήμαναν λάθη τους (π.χ. «Δηλαδή θα λέμε λεξούλες με το
/εφ/;» «Και με το /εβ/». «Έλα, εδώ είμαστε στην /εφ/». «Μόνο τρείς είμαστε;» «Όχι, κι εγώ
είμαι /εβ/». «Δε γίνεται να έχεις και /εφ/ και /εβ/ Φάνη». «Σκέφτηκα τη λέξη ‘’εφημερίδα‘’»
«Δε γράφεται με ύψιλον»), Επίσης, 22.4% προέβησαν σε αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. «Εγώ
αποφάσισα». «Εγώ /εβ/». «Το Ευτυχία είναι και όνομα». «Βρήκα λεξούλα». «Αυτό ήθελα να
πω». «Δεν πρέπει να αλλάζουμε στο παιχνίδι επειδή είναι ο φίλος μας εκεί»). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.17.
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Πίνακας 5.1.17. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 17

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

62

25

10

97

(59.6)

(24)

(9.6)

(31)

96

107

24

227

(89.7)

(100)

(22.4)

(70.7)

με τον εκπαιδευτικό

17Ε

17Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος:17Ε=104, 17Π=107

Ως προς την προφορική λεκτική συμμετοχή στη δραστηριότητα 18Ε, 39.4% των
παιδιών απευθύνθηκαν στους εκπαιδευτικούς κατά τη γραφή λέξεων με το διδασκόμενο
δίγραφο (π.χ. «Εκπ.: «Πώς γράφεται Βασιλική η λέξη;» «Έψιλον και ύψιλον». «Να σηκωθώ
εγώ στον Πίνακα». «Κυρία ο τόνος στο /η/;»), κατά τη γραφή λέξεων που απεικονίζονταν στη
φωτοτυπία (π.χ. «Χορεύω με τι /ο/ γράφεται κυρία;») και κατά το σχηματισμό του δίγραφου
με το δάχτυλο στον αέρα (π.χ. «Κυρία καλά το κάνω;»). Οι μαθητές επικοινώνησαν μεταξύ
τους σε ποσοστό 5.5% (π.χ. «Τόνο ξέχασες» «Όχι θα βάλω τώρα». «Σωστό». «Δε βλέπω
κάνε πιο μεγάλα γράμματα»).
Στην δραστηριότητα με κωδικό 18Π που εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες, αντί
των δραστηριοτήτων 18Ε, το 89.9% των παιδιών συμμετείχε σε διαλόγους με τους
εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της παντομίμας (π.χ. «Τι είναι αυτό που κρατάει;». «Κυρία
να πω; Αλλά όχι είμαι από την ίδια χώρα». «Kυρία αυτός είναι από την ομάδα του /εφ/».
«Κυρία μάλλον δεν ξέρει πώς να το δείξει». «Ψαρεύει, βάζει ψάρια στο καλάθι».
«Μαζεύει;»). Το αντίστοιχο ποσοστό προφορικής λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών
ήταν 79.8% (π.χ. σχολίασαν τον τρόπο που παρίσταναν τις λέξεις, βοήθησαν τους άλλους
στην παντομίμα, «Εγώ έχω βρει λέξη αλλά δεν έχω βρει πώς να κάνω την παντομίμα».
«Μπορώ να τον βοηθήσω γιατί είμαι του /εφ/ και εγώ»,

ανέπτυξαν διαλόγους «Τόσο

γρήγορα;». «Είσαι φρουρός;» «Όχι». «Μαζεύεις!» «Όχι». «Κόβεις ξύλα;». «Εσύ είσαι του
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/εβ/, γιατί σηκώνεις χέρι;». «Τι είναι αυτό το πράγμα πια;». «Για ξανακάντο»). Σε ποσοστό
11%, οι μαθητές επέδειξαν αυθόρμητο σχολιασμό (π.χ. «Πολύ γρήγοροι είναι». «Το βρήκα».
«Ήταν πανδύσκολο αλλά εγώ το βρήκα»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.1.18.
Πίνακας 5.1.18. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 18

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

43

6

0

49

(39.4)

(5.5)

(0)

(15)

98

87

12

197

(89.9)

(79.8)

(11)

(60.2)

με τον εκπαιδευτικό
18Ε

18Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος 18Ε=109, 18Π=109

Κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 19Ε, όπου τα παιδιά
συμπλήρωσαν τα κενά στις λέξεις με το δίγραφο /αυ/ και κατηγοριοποίησαν λέξεις που
εμπεριείχαν το δίγραφο /αυ/ σε στήλες ανάλογα με το πώς ηχούσαν, ως προς τη λεκτική
συμμετοχή, από την παρατήρηση των παιδιών φάνηκε ότι το 94.3% έθεσε ερωτήσεις στους
εκπαιδευτικούς ή ανακοίνωσε λέξεις με το διδασκόμενο δίγραφο (π.χ. «Κυρία είναι σωστό
έτσι όπως το έχω γράψει;». «Κυρία η αύρα με το μεγάλο /α/;». Εκπ.: «Σταυρούλα για διάβασέ
μου το πρώτο» «Ο Σταύρος». Εκπ.: «Που έβαλες τόνο;» «Στο ύψιλον». Εκπ.: «Πείτε μου
λεξούλες που να έχουν /αυ= αβ/». «Αύριο». «άβα». «Σαύρα». «Παύλος». «Αυτιά»). Σε
ποσοστό 26.4% ενεπλάκησαν σε συζήτηση με τους συμμαθητές τους κατά την παροχή
βοήθειας (π.χ. «Μη ξεχάσεις να βάλεις τόνο». «Σε εσένα έπεσε η πιο δύσκολη λέξη»). Οι
αυθόρμητοι μονόλογοι των παιδιών σε αυτή τη δραστηριότητα ανήλθαν σε ποσοστό 12.3%
(π.χ. «Το έχει μέσα στο μάθημα». «Η μαμά μου έχει ταυτότητα». «Αύγουστο έχει γεννηθεί ο
μπαμπάς μου». «Εγώ έχω δει έναν αληθινό θησαυρό με κοσμήματα»
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Κατά την πειραματική δραστηριότητα με κωδικό 19Π, που εφαρμόστηκε σε
αντικατάσταση των δραστηριοτήτων 19Ε, 95.5% των μαθητών επικοινώνησαν με τους
εκπαιδευτικούς κατά την αναζήτηση λέξεων που εμπεριείχαν το δίγραφο /αυ/ αλλά και κατά
τη δημιουργία ανύπαρκτων λέξεων με το δίγραφο, που στη συνέχεια ανακοίνωσαν (π.χ. «Θα
είναι φανταστική η λέξη;». «Κυρία το πολύ με 2 λάμδα;». «Κυρία μπορούμε να κάνουμε και
δίπλα μια ζωγραφιά;». «Θα κάνουμε και την παντομίμα;». «Θα κάνω κάτι παράξενο». «Να
αρχίζει από το /αυ/;». «Αυκούτ; Σημαίνει αυγό;». «Κουνάω το μαγικό φαυμί=ραβδί». «Ο
μπαμπάς μου έχει ένα αύτε = αυτοκίνητο»). Το 77.3% των μαθητών αντάλλαξαν λεκτικά
μηνύματα κατά την προσπάθεια ανεύρεσης της σημασίας των λέξεων που οι ίδιοι είχαν
επινοήσει (π.χ. «Ο αυτοματικός παίζει μαζί μου» «Ξάδελφός σου;». «Ο αξιωματικός;». «Όχι
δεν είναι». «Ο μπαμπάς σου;». «Ρομπότ» «Το βρήκες!». «Κάθε μέρα πάω στον κήπο για να
μυρίσω την αύκα». «Τα λουλούδια;». «Κοντά έπεσες αλλά δεν είναι λουλούδια». «Ένα
λουλούδι». «Νυχτολούλουδο;». «Μαργαρίτα». «Ήθελα να το πω εγώ»). Ακόμη, το 20%
εξέφρασε αυθόρμητους μονολόγους (π.χ. «Τη δικιά μου δεν θα τη βρει κανένας». «Εγώ έλεγα
άτα όταν ήμουν μικρός». «Πάρα πολύ δύσκολη λέξη»). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.19.
Πίνακας 5.1.19. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 19

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

19Ε

19Π

Σύνολο

Λεκτική επικοινωνία
με τον εκπαιδευτικό

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

100

28

13

141

(94.3)

(26.4)

(12.3)

(44.3)

105

85

22

212

(95.5)

(77.3)

(20)

(64.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος:19Ε=106, 19Π=110

Από την παρατήρηση των παιδιών κατά τη δραστηριότητα 20Ε, στην οποία κλήθηκαν
καταγράψουν και να αναφέρουν λέξεις που απεικονίζονταν στο βιβλίο τους και εμπεριείχαν
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τα διδασκόμενα δίγραφα, τα παιδιά των ομάδων ελέγχου μετρήθηκαν σε ποσοστό 56% για
την λεκτική τους επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς (π.χ. Εκπ.: «Δίπλα στο αυγό τι είναι;»
«Ένας σταυρός». Εκπ.: «Τι έχει μέσα το σακί που μπήκε ο ποντικός;» «Αλεύρι». «Που είναι;
Δεν το βλέπω στην εικόνα». «Πώς γράφεται;»). Σε ποσοστό 9.2% τα παιδιά αλληλεπίδρασαν
λεκτικά μεταξύ τους (π.χ. «Υπάρχει κίτρινος σταυρός;». «Εγώ πάω στο δεινόσαυρο». «Κι εγώ
εκεί είμαι»). Το 3.7% των παιδιών πραγματοποίησε αυθόρμητους μονολόγους (π.χ. «Τυρί θα
έπρεπε να ονειρεύεται, τι να την κάνει την τσάντα ο ποντικός;». «Με τακούνια»).
Κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας με κωδικό 20Π στις πειραματικές ομάδες,
κατά τη σύνθεση μιας ιστορίας παρουσιασμένης με εικονογραφημένο -πολυτροπικό κείμενο,
το ποσοστό για τη λεκτική επικοινωνία των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς, ήταν 80% (π.χ.
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μερικά παιδάκια και μπήκαν σε έναν πύραυλο για να πάνε στο
φεγγάρι. Χτύπησε όμως ένας κεραυνός τον πύραυλο. Ευτυχώς ένας άλλος πύραυλος του
χάρισε βενζίνη. Μετά συνάντησε ένα αυτοκίνητο που πετούσε για τη Ρουμανία. Μέσα στον
πύραυλο ήταν δύο χορευτές που χόρευαν συνέχεια μέχρι να φτάσουν στο διάστημα. Καθώς
χόρευαν είδαν στο πάτωμα του πυραύλου δύο ευρώ. Κάπου είχε τρυπώσει και μία σαύρα. Τα
δυο ευρώ έπεσαν από τον πύραυλο στη θάλασσα και τα έπιασε ένα ψαράς που ψάρευε. Τα
έβαλε στην τσέπη του και τα έδωσε σε έναν υδραυλικό που του έφτιαξε τη βρύση». «Γκουρμέ
είναι σαν παστίτσιο;». «Μια φορά κι έναν καιρό πήγα σε ένα ζαχαροπλαστείο κι έφαγα
γκουρμέ γλυκά. Και ξαφνικά είδα ότι είμαι έγκυος»), ενώ ως προς τη λεκτική επικοινωνία
μεταξύ των μαθητών καταγράφηκε το 11.8% (π.χ. όσο έκοβαν τις εικόνες συνομιλούσαν
«Αυτή η λέξη έχει /ευ/;» «Όχι» «Ναι έχει». «Πώς το είδες ότι είσαι έγκυος;» «Φούσκωσε η
κοιλιά μου». «Εμείς βρήκαμε πολλές δείτε» «Κι εμείς». «Αυτό εμείς το φωτογραφήσαμε,
εσείς;»). Τέλος, οι μαθητές διεξήγαγαν αυθόρμητους μονολόγους σε ποσοστό 4.5% (π.χ.
«Πολύ μεγάλο παραμύθι, «Έχει πολύ πλάκα»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.1.20.
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Πίνακας 5.1.20. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 20

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

20Ε

20Π

Σύνολο

Λεκτική επικοινωνία
με τον εκπαιδευτικό

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

61

10

4

75

(56)

(9.2)

(3.7)

(23)

88

13

5

106

(80)

(11.8)

(4.5)

(32.1)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος:20Ε=109, 20Π=110

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά στη λεκτική συμμετοχή των μαθητών στις
προγραμματισμένες δραστηριότητες 21Ε, κατά τη συμπλήρωση των δίγραφων της ενότητας
σε λέξεις της φωτοτυπίας που δόθηκε στους μαθητές, το ποσοστό ήταν 50.9% (π.χ. «Να
διαβάσω την πρώτη λέξη;» Εκπ.: «Όχι, να μας πει η Μαρία που είναι ήσυχη». «Άκι». Εκπ.:
«Ποιο ταιριάζει;» «Το τζ». Εκπ.: «Διάβασέ μας ολόκληρη τη λέξη» «Τζάκι». Εκπ. : «Ποιος
θα διαβάσει την επόμενη;» «Εγώ το έχω βρει, /τσ/». «Κυρία περιμένετε, δεν το έχω γράψει».
«Αυτό ήταν δύσκολο κυρία». «Ξέρω ποιο πάει». «Μήπως το /μπ/;»). Ως προς τη λεκτική
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών καταγράφηκε το 25% (π.χ. «Αυτό το είπαμε, εδώ είμαστε».
«Δες έτσι γράφεται». «Τζάκι έχει ο παππούς μου στο χωριό» «Κι εμένα έχει αλλά έχω καιρό
να πάω»). Το 1.9% των μαθητών εξέφρασε αυθόρμητους μονολόγους (π.χ. «Τζάκι έχει ο
παππούς μου στο χωριό»).
Στις δραστηριότητες της διδασκαλίας 21Π, όπου τα παιδιά κλήθηκαν να βρουν πώς θα
διαβάζονταν οι λέξεις εάν έλειπε το αρχικό φώνημα το 76.1% των μαθητών ανέφερε τις
λέξεις χωρίς το δίγραφο (π.χ. Εκπ: «Γκρι». «Ρι». Εκπ: «Τσουλήθρα» «ουλήθρα». Εκπ.:
«Ευχαριστημένη» «χαριστημένη». «Ξέρω ξέρω» «Κυρία να πω;». «Κυρία θέλουμε κι άλλα».
«Κυρία ξεχάσατε το /γγ/»). Οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις που μετρήθηκαν μεταξύ των
μαθητών ανήλθαν σε ποσοστό 29.4% (π.χ. «Μα δεν ξεκινάει λέξη με /γγ/, μόνο με /γκ/».
«Αυτό είπα κι εγώ». «Όχι, είπες φτυχισμένος». «Μιαμ τζατζίκι». «Όχι πρωί - πρωί
τζατζίκια»). Οι αυθόρμητοι μονόλογοι των μαθητών περιλάμβαναν φράσεις όπως (π.χ.
«Τρελαίνομαι για τα τοκίνητα (γέλια)». «Είχα φτιάξει πολλά τζάκια σε προηγούμενη
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δραστηριότητα». «Έχεις ίχλα; (γέλια)». «Εύκολο ήταν τελικά». «Μιαμ τζατζίκι»). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.21.
Πίνακας 5.1.21. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 21

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

55

27

2

84

(50.9)

(25)

(1.9)

(26)

83

32

9

124

(76.1)

(29.4)

(8.3)

(38)

με τον εκπαιδευτικό

21Ε

21Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος 21Ε=108, 21Π=109

Στη δραστηριότητα 22Ε, που εφαρμόστηκε στις ομάδες ελέγχου, οι μαθητές σε
ποσοστό 59.3% επικοινώνησαν με τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να αναφέρουν λέξεις με
τα διδασκόμενα δίγραφα της ενότητας (π.χ. «Αγκάθια, έσφιγγε, αγκαλιά, αγγίζετε,
κατσαρόλα, οδοντόβουρτσα, τζάκι, ευχή, Παύλος». «To /τσ/ το είχαμε πει». «Κυρία να πω;».
«Κυρία που;». «Αυτό ήθελα να πω». «Όλη τη λέξη ή το δίγραφο να πούμε;». «Εγώ τα είχα
κυκλώσει»). Από το σύνολο του δείγματος οι μαθητές σε 5.6% επικοινώνησαν μεταξύ τους
(π.χ. «Και το /στ/» «Μου το πήρες» «Κι εγώ τα είχα κυκλώσει με κίτρινο»). Αυθόρμητοι
μονόλογοι δεν μετρήθηκαν σε αυτή τη δραστηριότητα.
Στη δραστηριότητα που εφαρμόστηκε αντί των παραπάνω, με κωδικό 22Π, το 88.1%
επικοινώνησε με τους εκπαιδευτικούς ανακοινώνοντας το δίγραφο που έλειπε από τις λέξεις
που εκείνοι ανέφεραν (π.χ. Εκπ. «Ποιο δίγραφο δεν είπα;» «Το /τζ/» «Κυρία το ξαναλέτε;»
«Γο; Τι είναι αυτό κυρία;» «Αυγό;». «Εκπ.: Λη;» «/Αυ/». «Κυρία βρήκα πώς το παίρνει ο
άνεμος». «Να σας πω εγώ μία λέξη; Ζώνας»). Από το σύνολο των μαθητών 11.9%
αντάλλαξαν λεκτικά μηνύματα με τους συμμαθητές τους (π.χ. «Μόνο το δίγραφο λέμε όχι
όλη τη λέξη». «Τι να είναι το τι;» «Αυτί» «Ζώνας; Τι είναι αυτό;» «Εύζωνας; Ευ» «Σωστά»
στο σχόλιο μαθητή ότι «Ο άνεμος είναι πολύ δυνατός κάποιες φορές», ένας συμμαθητής
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συμπλήρωσε «Και σαρώνει τα πάντα»). Αυθόρμητοι μονόλογοι παρατηρήθηκαν να
επιχειρούν μαθητές σε ποσοστό 3.7% (π.χ. «Σα να φεύγει». «Κάποιες φορές ο άνεμος είναι
πολύ δυνατός». «Αχ μπερδεύτηκα»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.1.22.
Πίνακας 5.1.22. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 22

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία

Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

64

6

0

70

(59.3)

(5.6)

(0)

(21.6)

96

13

4

113

(88.1)

(11.9)

(3.7)

(34.5)

με τον εκπαιδευτικό
22Ε

22Π

Σύνολο

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 22Ε=108, 22Π=109

Κατά τη διεξαγωγή της επαναληπτικής δραστηριότητας με κωδικό 23Ε, από την
παρατήρηση των παιδιών προέκυψε ότι το 47.2% των μαθητών επικοινώνησε με τους
εκπαιδευτικούς στις ομάδες ελέγχου (π.χ. Εκπ.: «Ο ποντικός ονειρεύεται μία;»

«Τσάντα».

Εκπ.: «Ποιος θα διαβάσει την επόμενη;» «Εγώ. Ο ταύρος ονειρεύεται ένα στέμμα». Εκπ.:
«Το μυρμήγκι ονειρεύεται μία τι;» «Ψωμί». Εκπ.: «Όχι». «Φραντζόλα ψωμί». «Μόνο τη
φραντζόλα γράφουμε ή και το ψωμί;»). Επιπλέον, οι μαθητές σε ποσοστό 32.4%
απευθύνθηκαν στους συμμαθητές τους (π.χ. «Όχι τσάντα κάτι άλλο λέει», όταν ένα παιδί
είπε: «Τυρί θα έπρεπε να ονειρεύεται, τι να την κάνει την τσάντα ο ποντικός;» ένας
συμμαθητής του απάντησε: «Για να βάζει μέσα τα τυριά που κλέβει»). Ακόμη, το 8.3%
πραγματοποίησε

αυθόρμητους

μονολόγους

(πχ.

«Κατάλαβα».

«Μου

αρέσουν

οι

τσουλήθρες»).
Στη δραστηριότητα 23Π, που εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες σε
αντικατάσταση της 23Ε, καταγράφηκε ότι το 94.5% των μαθητών απευθύνθηκε στους
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εκπαιδευτικούς, κατά τη γραφή και παντομιμική αναπαράσταση λέξεων με τα διδασκόμενα
δίγραφα της ενότητας (π.χ. «Καθόμουν στην παραλία, ζεσταινόμουν και ξαφνικά είδα το
τσουνάμι να έρχεται». «Θα γράψουμε τη λέξη και μετά θα τη ζωγραφίσουμε;». «Μπορούμε
να γράψουμε πολλές;». «Πώς γράφεται η τσαγιέρα;». «Κυρία ακόμα να κάνω εγώ». «Κυρία
ανάβει φωτιά;». «Μου αρέσουν όλα τα λεφτά». «Κυρία έχω βρει αλλά δεν το λέω». «Κυρία
την έγραψα τη λέξη». «Μπορούμε να γράψουμε και δύο;». «Για να μπορώ να τη δείξω θα
γράψω και άλλη μία». «Η τελευταία λέξη ήταν από /τσ/, έγραψα και μια λέξη που έχει /γγ/
μέσα». «Κυρία είναι δύσκολο να το κάνω, γιατί είναι κάπου που θέλω να πάω». «Η πρώτη
συλλαβή είναι /τσα/». «Ένα λεπτό να πει και ο Μάρκος». «Κυρία να κάνω παντομίμα; Τώρα
έγραψα μια λεξούλα με /στ/ μέσα». «Δεν ξέρω πώς να το κάνω»). Το αντίστοιχο ποσοστό της
προφορικής λεκτικής συμμετοχής μεταξύ των μαθητών ήταν 96.3% (π.χ. «Δεν στο λέω γιατί
θα το κάνω παντομίμα». «Τζίτζικας;» «Είσαι κοντά». «Ευχή;» «Ναι». «Ούτε εγώ κατάλαβα».
«Αυτοκίνητο;» «Περιμένετε δεν το έχω δείξει ακόμα». «Είναι δύσκολη λέξη». «Τσουβάλι;».
«Τσάντα;». «Τσουνάμι». «Λυχνάρι; Που βγαίνει το τζίνι;» «Σωστό». «Απαντήστε μου λέξη».
«Τσάντα». «Όχι». «Τσεκούρι;». «Δεν είναι σίγουρα». «Τσαγιέρα». «Δεν το καταλάβατε; Από
/τσι/ είναι». «Τσίρκο». «Ναι, αυτό ήταν». «Από τι αρχίζει;». «/Τσ/». «Αρχίζει από /στα/».
«Σταφύλι» «Έκανα ότι τρώω ναι»). Ακόμη, 6.4% πραγματοποίησαν αυθόρμητο μονόλογο
(«Είναι πολύ εύκολο». «Τον ξέρουμε από τα κόμικς». «Πετάει η ομάδα»). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.23.
Πίνακας 5.1.23. Πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής
Διδασκαλία 23

Προφορική λεκτική συμμετοχή

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Λεκτική επικοινωνία
με τον εκπαιδευτικό

Σύνολο
Λεκτική επικοινωνία
με τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

23Ε

51
(47.2)

35
(32.4)

9
(8.3)

95
(29.3)

23Π

103
(94.5)

105
(96.3)

7
(6.4)
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(65.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 23Ε=108, 23Π=109
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Πίνακας 5.1.24. Συγκεντρωτικός πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής δραστηριοτήτων 1-23
Προφορική
λεκτική

Δραστηριότητες

συμμετοχή
1Ε

3Ε

4Ε

5Ε

6Ε

7Ε

8Ε

6Ε

7Ε

8Ε

9Ε

10Ε

11Ε

1Π

3Π

4Π

5Π

6Π

7Π

8Π

6Π

7Π

8Π

9Π

10Π

11Π

44

58

54

61

22

102

38

22

102

38

20

(44)

(56.9)

53.5)

(56)

(0.8)

(100)

(34.9)

(0.8)

(100)

(34.9)

105

107

107

104

50

107

74

50

107

(100)

96.4)

(100)

(100)

(45)

(100)

(66.7)

(45)

18

6

0

12

5

45

11

(18)

(5.9)

(0)

(11)

(4.7)

(44.1)

57

65

107

35

19

(54.3)

58.6)

(100)

(33.7)

16

5

1

(16)

(4.9)

37
(35.2)

Μορφές
συμπεριφοράς

Λεκτική
επικοινωνία με
τον εκπαιδευτικό
Λεκτική
επικοινωνία με
τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

15

109

(18.5)

(13.9)

(100)

74

111

89

110

(100)

(66.7)

(100)

(81.7)

(100)

5

45

11

7

4

7

(10.1)

(4.7)

(44.1)

(10.1)

(6.5)

(3.7)

(6.4)

83

93

19

83

93

111

12

110

17.1)

(77.6)

(83.8)

17.1)

(77.6)

(83.8)

(100)

(11)

(100)

0

2

11

0

2

11

0

0

(1)

(0)

(1.9)

(10.8)

(0)

(1.9)

(10.8)

(0)

20

13

2

20

12

9

20

12

(18)

(12.1)

(1.9)

(18)

(11.2)

(8.1)

(18)

(11.2)

5

6

(0)

(4.6)

(5.5)

9

26

8

(8.1)

(23.4)

(7.3)

4
3.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105, 2Ε=103, 2Π=100, 3Ε=102, 3Π=111, 4Ε=101, 4Π=107, 5Ε=109, 5Π=104, 6Ε=106, 6Π=111, 7Ε=102, 7Π=107, 8Ε=109, 8Π=111, 9Ε=108, 9Π=111,
10Ε=108, 10Π=109, 11Ε=109, 11Π=110, 12Ε=109, 12Π=111, 13Ε=105, 13Π=108, 14Ε=109, 14Π=103, 15Ε=109, 15Π=108, 16Ε=108, 16Π=109, 17Ε=104, 17Π=107, 18Ε=109, 18Π=109,
19Ε=106,

19Π=110,

20Ε=109,

20Π=110,

21Ε=108,

21Π=109,

22Ε=108,

22Π=109,

23Ε=108,

23Π=109

Πίνακας 5.1.24. Συγκεντρωτικός πίνακας συχνοτήτων προφορικής – λεκτικής συμμετοχής δραστηριοτήτων 1-23 (συνέχεια προηγούμενου πίνακα)
Προφορική
λεκτική
συμμετοχή
Μορφές
συμπεριφοράς

Λεκτική
επικοινωνία με
τον εκπαιδευτικό

Λεκτική
επικοινωνία με
τους συμμαθητές

Αυθόρμητοι
μονόλογοι

Δραστηριότητες

12Ε

13Ε

14Ε

15Ε

16Ε

17Ε

18Ε

19Ε

20Ε

21Ε

22Ε

23Ε

12Π

13Π

14Π

15Π

16Π

17Π

18Π

19Π

20Π

21Π

22Π

23Π

62

102

57

34

44

62

(56.9)

(97.1)

(52.3)

(31.2)

(40.7)

(59.6)

43
(39.4)

100
(94.3)

61
(56)

55
(50.9)

64
(59.3)

51
(47.2)

Σύνολο
1Ε-23Ε
Σύνολο
1Π-23Π
1290
(52.7)

104

108

103

100

108

96

(93.7)

(100)

(100)

(92.6)

(99.1)

(89.7)

98
(89.9)

105
(95.5)

88
(80)

83
(76.1)

96
(88.1)

103
(94.5)

2209
(90.2)

9

7

8

2

11

25

(8.3)

(6.7)

(7.3)

(1.8)

(10.2)

(24)

6
(5.5)

28
(26.4)

10
(9.2)

27
(25)

6
(5.6)

35
(32.4)

295
(12)

107

108

10

17

108

107

(96.4)

(100)

(9.7)

(15.7)

(99.1)

(100)

87
(79.8)

85
(77.3)

13
(11.8)

32
(29.4)

13
(11.9)

105
(96.3)

1503
(61.4)

0

16

3

6

0

10

(0)

(15.2)

(2.8)

(5.5)

(0)

(9.6)

0
(0)

13
(12.3)

4
(3.7)

2
(1.9)

0
(0)

9
(8.3)

109
(4.5)

4

47

0

13

23

24

(3.6)

(43.5)

(0)

(12)

(21.1)

(22.4

12
(11)

22
(20)

5
(4.5)

9
(8.3)

4
(3.7)

7
(6.4)

332
(13.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105, 2Ε=103, 2Π=100, 3Ε=102, 3Π=111, 4Ε=101, 4Π=107, 5Ε=109, 5Π=104, 6Ε=106, 6Π=111, 7Ε=102, 7Π=107, 8Ε=109, 8Π=111, 9Ε=108, 9Π=111,
10Ε=108, 10Π=109, 11Ε=109, 11Π=110, 12Ε=109, 12Π=111, 13Ε=105, 13Π=108, 14Ε=109, 14Π=103, 15Ε=109, 15Π=108, 16Ε=108, 16Π=109, 17Ε=104, 17Π=107, 18Ε=109, 18Π=109,
19Ε=106,

19Π=110,

20Ε=109,

20Π=110,

21Ε=108,

21Π=109,

22Ε=108,

22Π=109,

23Ε=108,

23Π=109

Tα αποτελέσματα αυτά κατά διδασκαλία και συνολικά απαντούν στο 1ο ερευνητικό ερώτημα και
δείχνουν ότι η προφορική λεκτική συμμετοχή των μαθητών των πειραματικών ομάδων φάνηκε να
είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τη συμμετοχή των μαθητών των ομάδων ελέγχου. Μάλιστα,
διακρίνεται μεγάλη διαφορά μεταξύ πειραματικών ομάδων και ομάδων ελέγχου στο ποσοστό λεκτικής
επικοινωνίας των παιδιών που συμμετείχαν στις αισθητικές δραστηριότητες ροής με τους συμμαθητές
τους.

Πρόσθετα αποτελέσματα σχετικά με την προφορική λεκτική συμμετοχή των
παιδιών, όπως προέκυψαν από το ημερολόγιο παρατήρησης.
Στο ημερολόγιο, αναφέρεται ότι «Η λεκτική συμμετοχή στις ομάδες ελέγχου
περιορίστηκε κυρίως σε απαντήσεις των παιδιών προς τους εκπαιδευτικούς», σε
αντίθεση με τις πειραματικές ομάδες, όπου «Οι ερωτήσεις των εκπαιδευτικών ήταν
σχετικά περιορισμένες και τα παιδιά επικοινωνούσαν περισσότερο μεταξύ τους ή έθεταν
εκείνα ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις των εκπαιδευτικών στις ομάδες ελέγχου ήταν συχνά
κλειστού τύπου και τα παιδιά απαντούσαν με μονολεκτικό τρόπο και μόνο όταν οι
εκπαιδευτικοί τους το ζητούσαν. Μάλιστα, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί παρότρυναν τα
παιδιά να συμμετέχουν (π.χ. «Σηκώστε χεράκια να δω»), διαμαρτύρονταν για την
περιορισμένη τους συμμετοχή (π.χ. «Οι υπόλοιποι δεν θέλετε να μου πείτε;»), ή έδιναν
το λόγο σε παιδιά που δεν σήκωναν χέρι (π.χ. «Άρη σου αρέσει;»)». Ακόμη,
καταγράφηκε ότι τα παιδιά που συμμετείχαν ενεργητικά ήταν συχνά τα ίδια και το
γεγονός αυτό επισημάνθηκε από τους εκπαιδευτικούς (π.χ. «Πάλι ο Βαγγέλης;»). Στις
πειραματικές ομάδες, σύμφωνα με τις καταγραφές στο ημερολόγιο «Συχνή ήταν η
αναζήτηση ανατροφοδότησης». Η μειωμένη προφορική λεκτική συμμετοχή των παιδιών
γίνεται φανερή και από αναφορές των εκπαιδευτικών κατά τη δραστηριότητα 4Ε (π.χ.
«Μόνο τόσα λίγα παιδιά χέρι;» «Για συγκεντρωθείτε λίγο», «Tα μάτια στο βιβλίο, «Oι
υπόλοιποι δεν βλέπετε τίποτα στις εικόνες;»). Αρκετοί ήταν οι μαθητές που ζήτησαν να
βγουν έξω («Θέλω να βγω έξω»). Ακόμη, «Η λεκτική συμμετοχή των μαθητών
αφορούσε αναμενόμενες απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους
εκπαιδευτικούς. Δεν εξέφρασαν την επιθυμία να εκφράσουν τη γνώμη τους όλοι οι
μαθητές».
Επίσης, η επικοινωνία μεταξύ των παιδιών στις πειραματικές ομάδες ήταν αρκετά
συχνότερη. Κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας 4Π, καταγράφηκε ότι «Η λεκτική
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών στις πειραματικές ομάδες προκάλεσε εντύπωση αφού
τα παιδιά παρατηρήθηκαν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να ζητούν διευκρινίσεις από
τους συμμαθητές τους και να προσθέτουν λεπτομέρειες στις προτάσεις των συμμαθητών
τους. Από την άλλη πλευρά, η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών στις ομάδες ελέγχου
προέκυπτε ύστερα από παρότρυνση των εκπαιδευτικών. (π.χ. «Για βοηθήστε το
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Χρήστο»). «Κατά τη δραστηριότητα 4Ε, παρατηρήθηκε μηδενική λεκτική συμμετοχή
μεταξύ των μαθητών».
Στις πειραματικές ομάδες, σημειώθηκε ενεργητική συμμετοχή των παιδιών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εκπαιδευτικός ανέφερε πως δεν προσδοκούσε αυτή την
ενεργητική συμμετοχή στις δραστηριότητες τις οποίες χαρακτήρισε «Σχετικά δύσκολες».
Στο ημερολόγιο καταγράφηκε επίσης ότι «Στις πειραματικές ομάδες οι μαθητές που
συμμετείχαν στη δραστηριότητα 5Π, ζητούσαν να ασχοληθούν για περισσότερο χρόνο
με τη δραστηριότητα». Τέλος, σημειώθηκε ότι «Στις ομάδες ελέγχου το μεγαλύτερο
μέρος των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε καθημερινή βάση αφορά δραστηριότητες
ρουτίνας. Η επισήμανση δίγραφων σε λέξεις στα κείμενα του σχολικού βιβλίου ήταν
συνήθης καθημερινή πρακτική. Απείχαν πολλά παιδιά από τη λεκτική συμμετοχή,
ιδιαίτερα κατά τη δραστηριότητα 6Ε». Στο ημερολόγιο αναφέρθηκε επίσης ότι «Στην
δραστηριότητα 7Ε, τα παιδιά στην ομάδα ελέγχου καλούνταν να απαντήσουν ομόφωνα
αρκετές φορές». Στο ημερολόγιο αναφέρεται επίσης ότι «Κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων 8Π, όσο περνούσε η ώρα όλο και περισσότερα παιδιά επιθυμούσαν να
συμμετέχουν, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου, όπου συνέβαινε το αντίθετο, κατά την
εφαρμογή της δραστηριότητας με κωδικό 8Ε. Δηλαδή, στην 8Ε αρχικά εκδήλωσαν
ενδιαφέρον περισσότερα παιδιά και όσο περνούσε η ώρα, ζητούσαν το λόγο τα ίδια
παιδιά ενώ τα υπόλοιπα άρχισαν να απέχουν». Σύμφωνα με τις σημειώσεις του
ημερολογίου, «Στις ομάδες ελέγχου, κατά τη δραστηριότητα 10Ε, αρκετοί μαθητές δεν
κατάφεραν να διατηρήσουν την προσοχή τους στους στίχους του τραγουδιού, με
αποτέλεσμα να δοθούν απαντήσεις στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους στίχους του
τραγουδιού από λίγους, συγκεκριμένους μαθητές. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης οι
μαθητές έκαναν φασαρία, ζωγράφιζαν και έσβηναν το θρανίο, ενώ ένα παιδί άνοιξε το
φαγητό του. Παρατηρήθηκαν επίσης ενδείξεις ανίας (ορισμένα παιδιά είχαν ξαπλώσει
πάνω στο θρανίο, χασμουριούνταν, μιλούσαν μεταξύ τους) και ενδείξεις απόσπασης
προσοχής (π.χ. ένας μαθητής είδε ότι η πόρτα της τάξης δεν είχε κλείσει καλά και
σηκώθηκε να την κλείσει). Οι εκπαιδευτικοί κατέβαλλαν προσπάθεια να στρέψουν την
προσοχή των μαθητών στο άκουσμα (π.χ. «Για ακούστε αυτό ε Κυριάκο;», «Για
ακούστε», «Και πολεμάνε είναι πολεμιστές τα μερμηγκάκια σταματάμε τώρα ακούμε»,
«Λοιπόν θέλω να ακούσετε λίγο άλλη μια φορά του μέρμηγκα το τραγούδι» - «Πάλι; Του
μέρμηγκα το τραγούδι είναι βαρετό» (διαμαρτυρήθηκαν οι μαθητές). Ενδείξεις ανίας
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παρατηρήθηκαν και στην δραστηριότητα 13Ε. Στο ημερολόγιο καταγράφηκε σχετικά:
«Κοιμούνται στο θρανίο, ένα κοιτά στον τοίχο, μιλούν με τους διπλανούς, το ένα παιδί
ρωτά το διπλανό του τι θα κάνουν στη μελέτη, τρία παιδιά παρακολουθούν το
συμμαθητή τους που του πέφτει δεύτερη φορά το μολύβι, μερικά αναστέναζαν,
χασμουριούνταν, γλιστρούσαν στην καρέκλα τους, κοιτούσαν αλλού, ένα χάιδευε τα
μαλλιά συμμαθητή. Τα μισά παιδιά σε μία ομάδα ελέγχου ήταν όρθια, έξι παιδιά ζήτησαν
να πάνε στην τουαλέτα και ένα επέστρεψε αφού είχε αγοράσει φαγητό από το κυλικείο».
Η αποχή από τη λεκτική συμμετοχή φάνηκε και από τα λόγια εκπαιδευτικών όπως «Εκπ.:
Δε βλέπω να γράφεις και τίποτα, μέσα σε βάρκα είναι το μυαλό σας και ταξιδεύει», «Δεν
είμαστε στο διάλειμμα», «Μπορείς να δείξεις το παραμύθι που έφερες στο διπλανό σου
στο διάλειμμα, δεν είναι ώρα τώρα»). Από την άλλη, στις πειραματικές ομάδες, οι
εκπαιδευτικοί φάνηκαν να έχουν λιγότερο θυμό και να διατηρούν μια θετικότερη στάση
απέναντι στους μαθητές. Επιπρόσθετα, στο ημερολόγιο καταγράφηκε ότι «Κατά την
εφαρμογή της δραστηριότητας 11Ε οι μαθητές, συχνά αναφέρονταν σε θέματα μη
σχετικά με το διδασκόμενο αντικείμενο (π.χ. «Κυρία γιατί φοράτε κασκόλ;», «Κυρία έχω
δυο κοτσιδάκια χρωματιστά») και έχαναν το σημείο στο οποίο βρίσκονταν (Εκπ.: «Ελένη
στην κάτω ασκησούλα είμαστε», «Βλέπω πως δεν έχεις γράψει και τίποτα τι περιμένεις;»
«Κυριάκο δείξ'του που είναι», «Πρέπει να σκέφτεστε πριν μιλήσετε, είναι σημαντικό
αυτό που θέλω να πω; Έχει σχέση με το μάθημα; Άλλη στιγμή να πείτε τι φάγατε χθες ή
τι κάνατε το καλοκαίρι»)». Επίσης «Κάποια παιδιά σηκώνονταν από τη θέση τους χωρίς
λόγο και οι εκπαιδευτικοί δαπανούσαν χρόνο στο να τα συνετίσουν (πχ. Εκπ: «Άννα
γιατί είσαι όρθια;») κάποια έκαναν φασαρία (Εκπ.: «Άρη τέλος», «Όταν λέμε τέλος είναι
τέλος», «Γιατί γίνεται φασαρία τώρα; Τέλειωσες;», «Κάνετε φασαρία και δεν μπορώ να
κάνω έτσι μάθημα»). Ορισμένοι μαθητές εξέφρασαν δυσφορία (Εκπ: «Ακούστε! Μη
γκρινιάζετε»), ενώ όταν μια εκπαιδευτικός διάβασε τον τίτλο μιας άσκησης ένα παιδί
είπε: «Άντε πάλι, κυρία να βάλω μέσα το βιβλίο;», ενώ το τέλος της διδασκαλίας
προκαλούσε ανακούφιση στους μαθητές (π.χ. Εκπ.: «Αφήστε τα όπως είναι να βγούμε
διάλειμμα» «Ναι»)». Ομοίως και κατά τη δραστηριότητα 14Ε, καταγράφηκε ότι
«Μερικά παιδιά εξέφρασαν δυσαρέσκεια (π.χ. «Φτάνει κυρία». «Δεν θέλω να γράψω
άλλο») και επιθυμία να μη συνεχιστεί η δραστηριότητα (πχ «Κυρία πότε θα χτυπήσει το
κουδούνι»;)». Η επιθυμία των μαθητών να απέχουν από τη διδασκαλία έγινε φανερή και
κατά τη δραστηριότητα 12Ε, όπου καταγράφηκε η ενασχόληση παιδιών με διαφορετικά
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πράγματα. Στο ημερολόγιο αναφέρθηκε ότι σε μια ομάδα ελέγχου «Ένα παιδί έπαιζε με
τη γόμα και τη σήκωνε σα είναι αεροπλανάκι και αυτοκινητάκι, ένα παιδί σήκωνε χέρι
χωρίς λόγο, ένα άλλο ξεφύλλιζε το βιβλίο του, δύο έπαιζαν μεταξύ τους παιχνίδια με το
μολύβι, τρία παιδιά κοιτούσαν στον τοίχο, αρκετά ήταν ξαπλωμένα στο θρανίο ή
έγραφαν στο θρανίο, τέσσερα κοιτούσαν το επόμενο μάθημα». Στο ημερολόγιο
αναφέρθηκε επίσης ότι οι μαθητές έδειχναν νωθρότητα «Τεντώνονταν, χασμουριούνταν»
και επίσης έκαναν φασαρία «Ένα παιδί χτυπούσε με το μολύβι το θρανίο». Η επιθυμία
τους να μη συνεχιστεί η δραστηριότητα φάνηκε από φράσεις τους όπως «Κυρία
κουδούνι», Εκπ.: «Το άκουσα», «Κυρία να πάρουμε τα πρωινά;», Εκπ.: «Έλα εδώ
Μαριλένα ‘’σε ένα παιδί που είχε ήδη σηκωθεί να βγει έξω’’».

Αντιθέτως, στις

πειραματικές ομάδες έγινε φανερή η επιθυμία των μαθητών να συνεχιστεί η
δραστηριότητα. Παραδείγματος χάριν για τη δραστηριότητα 12Π, στο ημερολόγιο
καταγράφηκε ότι «Όταν χτύπησε το κουδούνι για μέσα ένα παιδί ρώτησε: «Θα
ξαναπαίξουμε το παιχνίδι;»). Για την προφορική-λεκτική συμμετοχή των μαθητών που
συμμετείχαν στις δραστηριότητες 10Π-14Π στο ημερολόγιο καταγράφηκε ότι «Οι
μαθητές φάνηκαν επικεντρωμένοι στους στίχους του τραγουδιού καθ’όλη τη διάρκεια
του ακούσματος κατά τη δραστηριότητα 10Π». Οι δραστηριότητες 11Π και 12Π είχαν
κοινωνικό ενδιαφέρον. Οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών ήταν ιδιαίτερα
συχνές στις δραστηριότητες 11Π έως 13Π», ενώ για τη 12Π, στο ημερολόγιο
καταγράφηκε ότι οι μαθητές αντιμετώπισαν δυσκολία στη μεταξύ τους επικοινωνία ως
προς την απόφαση μιας λέξης που να εμπεριέχει το δίγραφο. Οι εκπαιδευτικοί σε μερικές
ομάδες ελέγχου ανέφεραν ότι «Σπάνια οι μαθητές εργάζονται ομαδικά οπότε χρειάζεται
χρόνος ως προς το να συνηθίσουν να συνεργάζονται». Στο ημερολόγιο καταγράφηκε ότι
«Στις ομάδες ελέγχου, οι εκπαιδευτικοί συχνά διαμαρτύρονταν για την προφορική
λεκτική συμμετοχή των ίδιων μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και τη
διατάραξη της ησυχίας. Οι περισσότεροι μαθητές απείχαν από τη συζήτηση για το
περιεχόμενο του κειμένου και προτίμησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Επίσης
παρατηρήθηκαν συχνά οι μαθητές να συζητούν μεταξύ τους για μη σχετικό θέμα ενώ
συχνά απηύθυναν μη σχετικές ερωτήσεις προς τους εκπαιδευτικούς (π.χ. «Κυρία του
χρόνου θα είναι πιο δύσκολα;»). Η λεκτική συμμετοχή περιορίστηκε σε απαντήσεις προς
τους εκπαιδευτικούς και ομόφωνες αντιδράσεις, κατά τις οποίες ενώ στην αρχή
απαντούσαν ομόφωνα παραπάνω από τους μισούς μαθητές, στην πορεία απαντούσαν
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αρκετά λιγότεροι. Επιπλέον, οι μαθητές των ομάδων ελέγχων παρατηρήθηκαν συχνά να
βγαίνουν εκτός της τάξης. Μάλιστα, κατά τη δραστηριότητα 15Ε, ένα παιδί ζήτησε να
βγει έξω και βρέθηκε στο προαύλιο του σχολείου να παρακολουθεί συμμαθητές του
μεγαλύτερης τάξης που έκαναν γυμναστική. Στις πειραματικές ομάδες συνέβαινε το
αντίθετο, οι μαθητές δηλαδή φάνηκαν να επιθυμούν να παραμείνουν στην τάξη για
περισσότερη ώρα «Όσες φορές χρειάστηκε να γίνει παρατήρηση από εκπαιδευτικούς για
τη διατήρηση της ησυχίας, επρόκειτο για φασαρία που προκλήθηκε από τον ενθουσιασμό
των μαθητών για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούσαν ως απειλή τη διακοπή των δραστηριοτήτων για να πείσουν τους
μαθητές να είναι ήσυχοι». Πιο συγκεκριμένα κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας
15Π στο ημερολόγιο σημειώθηκε ότι «Οι μαθητές στην 15Π, ζήτησαν να εκφράσουν για
δεύτερη φορά τη γνώμη τους με το πέρας της δραστηριότητας, σχετικά με το ποια
μουσική υπόκρουση θεωρούσαν ότι είναι περισσότερο κατάλληλη για το διδασκόμενο
κείμενο». Η επιθυμία των μαθητών να αλληλεπιδράσουν με τους εκπαιδευτικούς και
τους συμμαθητές τους έγινε διακριτή και κατά τη δραστηριότητα 18Π, όπου «Ενώ
σύμφωνα με τις οδηγίες έπρεπε μαντέψουν λέξεις οι μαθητές της άλλης ομάδας, πολλές
φορές επιθυμούσαν να μαντέψουν τι παριστάνει ο συμμαθητής τους με την παντομίμα
και οι μαθητές της ίδιας ομάδας». Για τη διδασκαλία 19 στο ημερολόγιο καταγράφηκε
ότι «Στις ομάδες ελέγχου, κυριαρχούσε παθητική παρακολούθηση από τους μαθητές και
συμμετείχαν λεκτικά συγκεκριμένα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία». Για τις
πειραματικές ομάδες, σημειώθηκε ότι «Δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να
εκφραστούν, παρόλο που μερικοί μαθητές φάνηκαν να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην
κατανόηση των οδηγιών και ανταποκρίθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό όταν άρχισαν να
ανακοινώνουν «Ανύπαρκτες λέξεις» οι συμμαθητές τους». Για τις διδασκαλίες 21Ε-23Ε
στο ημερολόγιο, σημειώθηκε ότι οι μαθητές των ομάδων ελέγχου «Έκαναν διακριτή την
επιθυμία τους να μη συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία και οι εκπαιδευτικοί
προέβαιναν συχνά σε παρατηρήσεις (π.χ. Εκπ.: «Να πάμε να κάνουμε μάθημα στην
τουαλέτα τότε». «Οι άλλοι δεν έχετε μάτια;». «Ποιανού πέφτει το μολύβι συνέχεια
κάτω;»). Ακόμη «Οι μαθητές εξέφραζαν δυσαρέσκεια (π.χ. «Πάλι ανάγνωση;»),
μιλούσαν μεταξύ τους για θέματα μη σχετικά με το διδασκόμενο αντικείμενο, είχαν
υπερκινητικότητα, έπαιζαν με στυλό, μολύβια, ξύστρες». Από την άλλη πλευρά, στις
πειραματικές ομάδες σημειώθηκε ότι «Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών
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και των μαθητών μεταξύ τους ήταν αρκετά συχνότερη και προσανατολιζόταν
αποκλειστικά σε θέματα σχετικά με το διδασκόμενο αντικείμενο. Οι δραστηριότητες που
εφαρμόζονταν έδιναν περισσότερο χρόνο και ευκαιρία αλληλεπίδρασης στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί δεν μονολογούσαν όπως συνέβαινε
στις ομάδες ελέγχου, ούτε απευθύνονταν κυρίως στην ολομέλεια, ιδιαίτερα κατά τις
δραστηριότητες 20Π και 23Π, αλλά περισσότερο συντόνιζαν τη μαθησιακή διαδικασία.
Ακόμη, «οι μαθητές εξέφραζαν συχνότερα αυθόρμητους μονολόγους». Επιπλέον, για τη
δραστηριότητα 20Π-κατασκευή ιστορίας με /αυ/ και /ευ/, καταγράφηκε ότι «Εντύπωση
προκάλεσε το ότι οι μαθητές ανέφεραν σύνθετες λέξεις που δεν υπάρχουν στην
πραγματικότητα, όπως βρυσονεροχύτης (πιθανόν επηρεασμένοι από την δραστηριότητα
που είχε προηγηθεί). Επίσης, κάθε φορά που επινοούσαν ιστορίες ανέφεραν καταστάσεις
μη πραγματικές, φαντάζονταν γεγονότα που δεν γίνονται και δεν δίσταζαν να
παραβαίνουν τους κανόνες και να λειτουργούν περισσότερο αντισυμβατικά». Τέλος,
σημειώθηκε ότι «Οι εκπαιδευτικοί στις πειραματικές ομάδες ήταν περισσότερο ήρεμοι,
από την άποψη ότι δεν χρειαζόταν να διακόπτουν τη διδασκαλία για να προβούν σε
παρατηρήσεις στους μαθητές, με αποτέλεσμα να αλληλεπιδρούν περισσότερο αρμονικά
με τους μαθητές. Ακόμη οι αλληλεπιδράσεις τους αφορούσαν απαντήσεις εκπαιδευτικών
σε ερωτήματα των μαθητών, ενώ στις ομάδες ελέγχου συνέβαινε το αντίθετο». Κατά τη
δραστηριότητα 23Π, έτυχε να παρευρίσκονται στην αίθουσα μαθητές άλλης μεγαλύτερης
τάξης (5ης δημοτικού) και μετά χαράς συμμετείχαν και αυτοί με δική τους πρωτοβουλία
στην παντομίμα». Οι καταγραφές του ημερολογίου επικυρώνουν τα προηγούμενα
αποτελέσματα και δείχνουν ότι οι αισθητικές δραστηριότητες ροής επιτελέστηκαν σε
παιδαγωγικό

κλίμα

ηρεμίας,

ασφάλειας,

συμμετοχικότητας,

διερεύνησης

και

συνεργασίας.
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5.2. Αποτελέσματα ως προς την πολυτροπική-αισθητική ενασχόληση του δείγματος
Σε σχέση με την πολυτροπική-αισθητική ενασχόληση, τα μέλη του δείγματος
αξιολογήθηκαν για την εικαστική, τη θεατρική, την ηχητική-μουσική, την κινητική ενασχόληση
και την χρήση πολυμέσων σε κάθε μία από τις εξεταζόμενες δραστηριότητες.
Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες 1Ε, οι οποίες εφαρμόστηκαν στις ομάδες
ελέγχου, μετρήθηκε ότι το 69% των παιδιών ασχολήθηκε με τα εικαστικά (π.χ. συγκεντρώθηκαν
στην εικόνα του βιβλίου), ενώ δεν παρατηρήθηκαν άλλες ενδείξεις πολυτροπικής – αισθητικής
ενασχόλησης.
Κατά την εφαρμογή της πειραματικής δραστηριότητας 1Π, όλα τα υποκείμενα
μετρήθηκαν για την εικαστική τους ενασχόληση (π.χ. ζωγράφισαν και έπειτα παρουσίασαν τα
έργα τους, στα οποία επικέντρωναν την προσοχή τους οι συμμαθητές τους), 31.4% μετρήθηκαν
για τη θεατρική τους ενασχόληση (π.χ. παρίσταναν τον χιονάνθρωπο που ζωγράφισαν), επίσης
31.4% για την κινητική τους ενασχόληση (π.χ. ένα παιδί έδειξε πώς λειτουργεί το μηχάνημα
ηλεκτροσόκ που ζωγράφισε με κινήσεις των χεριών του) και 85.7% των παιδιών χρησιμοποίησαν
πολυμέσα (φωτογράφισαν χρησιμοποιώντας κινητό και φωτογραφική μηχανή τα έργα τους
παιδιών και έπειτα έγινε προβολή τους στην ολομέλεια). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται
στον Πίνακα 5.2.1.
Πίνακας 5.2.1. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 1

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Εικαστική
ενασχόληση

1Ε

1Π

Σύνολο

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

69

0

0

0

0

69

(69)

(0)

(0)

(0)

(0)

(13.8)

105

33

0

33

90

261

(100)

(31.4)

(0)

(31.4)

(85.7)

(49.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105
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Στις ομάδες ελέγχου, κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 2Ε, παρατηρήθηκε ότι
23.3% των παιδιών ασχολήθηκαν με τα εικαστικά (π.χ. επεξεργάστηκαν τις εικόνες του σχολικού
βιβλίου και με βάση αυτές διατύπωσαν προτάσεις), ενώ δεν παρατηρήθηκαν άλλες ενδείξεις
πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης.
Κατά την πειραματική δραστηριότητα 2Π, το 97% των παιδιών μετρήθηκε για την
εικαστική του ενασχόληση (π.χ. επικέντρωσαν την προσοχή τους στα δικά τους εικαστικά έργα
καθώς και σε αυτά των συμμαθητών τους) και 9% για την κινητική τους ενασχόληση (π.χ. έδειξαν
με χειρονομίες των χεριών τους το χιονογίγαντα και ένα βουνό). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.2.
Πίνακας 5.2.2. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 2

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Εικαστική
ενασχόληση

2Ε

2Π

Σύνολο

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

24

0

0

0

0

24

(23.3)

(0)

(0)

(0)

(0)

(4.6)

97

0

0

9

0

106

(97)

(0)

(0)

(9)

(0)

(21.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 2Ε=103, 2Π=100

Κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 3Ε, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις
πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης από τα παιδιά του δείγματος.
Κατά την εφαρμογή της πειραματικής δραστηριότητας 3Π, το 85.6% των παιδιών
μετρήθηκαν να δραστηριοποιούνται σε εικαστικό επίπεδο (π.χ. εντόπισαν εικόνες λέξεων με το
διδασκόμενο δίγραφο /τσ/), 96.4% σε θεατρικό επίπεδο (π.χ. υποδύονταν ότι παίζουν με μπάλα,
προσποιούνταν ότι πετούν την υποτιθέμενη μπάλα, ότι την δέχονται, ότι την κρατούν, ότι τους
έπεσε), 96.4% σε κινητικό επίπεδο (π.χ. κινούσαν το σώμα τους και ιδιαίτερα τα χέρια τους, σαν
να παίζουν βόλεϊ) και 17.2% χρησιμοποίησαν πολυμέσα (π.χ. φωτογράφισαν αντικείμενα από
περιοδικά, εφημερίδες και το ευρύτερο περιβάλλον τους, οι λέξεις των οποίων ξεκινούσαν ή
εμπεριείχαν τα δίγραφα /τσ/ και /στ/). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.3.
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Πίνακας 5.2.3. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 3

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Εικαστική
ενασχόληση

3Ε

3Π

Σύνολο

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

95

107

0

107

19

328

(85.6)

(96.4)

(0)

(96.4)

(17.1)

(59)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 3Ε=102, 3Π=111

Κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 4Ε, στις ομάδες ελέγχου,
κανένα παιδί δεν επεξεργάστηκε πολυτροπικά – αισθητικά το κείμενο με τίτλο «Μην αγγίζετε έχει
αγκάθια» (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη, Τσιαγκάνη, 2012α, σελ. 22).
Στη δραστηριότητα 4Π, το σύνολο του δείγματος μετρήθηκε για την εικαστική
ενασχόλησή του (π.χ. τα παιδιά ζωγράφισαν πιθανά αντικείμενα που μπορεί να ανοίγουν με το
κλειδί, (π.χ. «Μόνο ένα πράγμα έχουμε να ζωγραφίσουμε;». «Κυρία εγώ θα ζωγραφίσω με
ξυλομπογιές». «Κίτρινο είναι συνηθισμένο». «Χρυσό δεν έχω»), το 89.7% των παιδιών
εργάστηκαν θεατρικά (π.χ. όρισαν ένα μέρος της τάξης ως θεατρική σκηνή, υποδύθηκαν ότι είναι
πρωταγωνιστές στα σενάρια που δημιούργησαν), ενώ όλα τα υποκείμενα εξέφρασαν κινητικά το
αντικείμενο που ζωγράφισαν (π.χ. αναπαριστούσαν με χειρονομίες των χεριών τους τα
αντικείμενα π.χ. «Έφτιαξα αυτό εδώ το μπαούλο, αλλά δεν άνοιγε το κλειδί, το έκανα έτσι, το
έκανα έτσι, πουθενά»). Το 18.7% των μαθητών χρησιμοποίησε πολυμέσα (π.χ. βοήθησαν στη
φωτογράφιση των έργων τους από την ερευνήτρια, χρησιμοποιώντας κινητό και φωτογραφική
μηχανή). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.4.
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Πίνακας 5.2.4. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 4

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Εικαστική
ενασχόληση

4Ε

4Π

Σύνολο

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

107

96

0

107

20

330

(100)

(89.7)

(0)

(100)

(18.7)

(61.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 4Ε=101, 4Π=107

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες με κωδικό 5Ε, το 30.3% των παιδιών
ασχολήθηκε με τα εικαστικά (π.χ. έγραψαν αγγελία για ένα σπίτι το οποίο απεικονιζόταν σε
φωτοτυπία που τους δόθηκε, είδαν αγγελίες με φωτογραφίες σπιτιών και αυτοκινήτων).
Κατά τη δραστηριότητα 5Π, 94.2% των παιδιών των πειραματικών ομάδων φάνηκε ότι
δραστηριοποιήθηκαν σε εικαστικό επίπεδο (π.χ. ζωγράφισαν μια αγγελία, επέλεξαν φωτογραφίες
από το διαδίκτυο, τις οποίες κόλλησαν στην αγγελία), 34.6% σε θεατρικό επίπεδο (π.χ.
υποδύονταν ότι βρίσκονταν σε απόγνωση που έχασαν κάποιο αντικείμενο ή ζώο, άλλαζαν τη
φωνή τους μετατρέποντάς την άλλοτε σε λυπημένη, άλλοτε αύξαναν την ένταση διαβάζοντας την
αγγελία που είχαν γράψει για να προσελκύσουν τους ακροατές τους), 40.4% εκφράστηκαν με το
σώμα τους (π.χ. μερικοί μαθητές παρίσταναν κινητικά τη ζωγραφιά στους συμμαθητές τους),
37.5% χρησιμοποίησαν πολυμέσα (π.χ. έκαναν έρευνα στο διαδίκτυο για να βρουν φωτογραφίες,
έγιναν ‘’βοηθοί φωτογράφου’’ όταν η ερευνήτρια φωτογράφιζε τα έργα τους). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.5.
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Πίνακας 5.2.5. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 5

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Εικαστική
ενασχόληση

5Ε

5Π

Σύνολο

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

33

0

0

0

0

33

(30.3)

(0)

(0)

(0)

(0)

(6)

98

36

0

0

39

173

(94.2)

(34.6)

(0)

(0)

(37.5)

(33.3)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 5Ε=109, 5Π=104

Στις ομάδες ελέγχου κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 6Ε δεν παρατηρήθηκαν
ενδείξεις πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης του δείγματος.
Στις πειραματικές ομάδες, κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας 6Π, το 10.8% των
παιδιών μετρήθηκε για την θεατρική του ενασχόληση (π.χ. «Προσποιούνταν ότι είναι οδηγοίσυνήθως όσοι ήταν οι πρώτοι στη σειρά, «Στέκονταν σα να πιάνονται από χειρολαβή
λεωφορείου». «Εγώ είμαι πιλότος»). Το σύνολο των υποκειμένων του δείγματος μετρήθηκε για
την ηχητική-μουσική του ενασχόληση (π.χ. περπατούσαν σύμφωνα με τον ρυθμό ενός μουσικού
ακούσματος). Ομοίως, το σύνολο του δείγματος παρατηρήθηκε να δραστηριοποιείται κινητικά
(«Κουνούσαν και τα χέρια τους». «Έκαναν στροφές»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται
στον Πίνακα 5.2.6.
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Πίνακας 5.2.6. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 6

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

6Ε

6Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

12

111

111

0

234

(0)

(10.8)

(100)

(100)

(0)

(42.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 6Ε=106, 6Π=111

Κατά τις δραστηριότητες 7Ε στις ομάδες ελέγχου, 41.2% των μαθητών μετρήθηκαν για
την εικαστική τους ενασχόληση (π.χ. βασίστηκαν σε εικόνες λέξεων για να συμπληρώσουν τις
λέξεις με το διδασκόμενο δίγραφο), ενώ δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις για τη θεατρική, ηχητικήμουσική τους ενασχόληση, για την κινητική ενασχόλησή τους καθώς και τη χρήση πολυμέσων.
Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 7Π, ποσοστό 49.5% των μαθητών μετρήθηκε
για την εικαστική του ενασχόληση (π.χ. ζωγράφισαν τα αντικείμενα για τα οποία επινόησαν δικές
τους ‘’ανύπαρκτες’’ λέξεις). Ακόμη 91.6%

μετρήθηκε στην θεατρική ενασχόληση (π.χ.

υποδύονταν ότι έπαιζαν με μία μπάλα, πως την πετούσαν, τη δέχονταν, ή την κρατούσαν). Το ίδιο
ποσοστό υποκειμένων (91.6%) μετρήθηκε για την κινητική του ενασχόληση (π.χ. περίμεναν να
δεχτούν την υποτιθέμενη ‘’μπάλα’’ προτάσσοντας τα χέρια τους προς το παιδί που υποτίθεται ότι
την κρατούσε, έτοιμο να την πετάξει, ή χοροπηδούσαν σα να τους ήρθε ψηλά η μπάλα, ή
κινούνταν και έπαιζαν ‘’σα να υπήρχε η μπάλα’’). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.2.7.
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Πίνακας 5.2.7. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 7

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Εικαστική
ενασχόληση

7Ε

7Π

Σύνολο

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

42

0

0

0

0

42

(41.2)

(0)

(0)

(0)

(0)

(8.2)

53

98

0

98

0

249

(49.5)

(91.6)

(0)

(91.6)

(0)

(46.5)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 7Ε=102, 7Π=107

Στη δραστηριότητα με κωδικό 8Ε, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε θεατρική ενασχόληση σε
ποσοστό 30.3% (π.χ. δημιούργησαν σενάρια συμπεριλαμβάνοντας λέξεις με το δίγραφο). Δεν
παρατηρήθηκαν άλλες ενδείξεις πολυτροπικής-αισθητικής ενασχόλησης.
Κατά τη δραστηριότητα 8Π, το 66.7% των παιδιών εργάστηκε θεατρικά (π.χ.
δημιούργησαν σενάρια συμπεριλαμβάνοντας λέξεις με τα δίγραφα /γκ/ /γγ/ και υποδύθηκαν ότι
είναι οι ήρωες των σεναρίων που δημιούργησαν). Επιπλέον το σύνολο του δείγματος εκφράστηκε
κινητικά (π.χ. έπαιξαν παντομίμα αναπαριστώντας τα σενάρια που δημιούργησαν προηγουμένως,
κινούνταν σα να τρώνε γκοφρέτες, παρίσταναν ότι πετούν καθώς ταξιδεύουν για το φεγγάρι). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.8.
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Πίνακας 5.2.8. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 8

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Εικαστική
ενασχόληση

8Ε

8Π

Σύνολο

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

33

0

0

0

33

(0)

(30.3)

(0)

(0)

(0)

(6)

0

74

0

111

0

185

(0)

(66.7)

(0)

(100)

(0)

(33.3)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 8Ε=109, 8Π=111

Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προγράμματος 9Ε, δεν παρουσιάστηκαν
ενδείξεις πολυτροπικής-αισθητικής ενασχόλησης.
Στη δραστηριότητα 9Π, το 3.6% των μαθητών μετρήθηκε για την θεατρική του
ενασχόληση (π.χ. συνωμοτικό ύφος μεταξύ των παιδιών μόλις είπε ο ένας μια άλλη λέξη στον
άλλο). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.9.
Πίνακας 5.2.9. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 9

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Εικαστική
ενασχόληση

9Ε

9Π

Σύνολο

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

4

0

0

0

4

(0)

(3.6)

(0)

(0)

(0)

(0.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 9Ε=108, 9Π=111
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Το ποσοστό για την ηχητική-μουσική ενασχόληση των παιδιών των ομάδων ελέγχου, κατά
την συμμετοχή τους στη δραστηριότητα 10Ε ανήλθε σε 30.6% (π.χ. τα παιδιά άκουσαν το
τραγούδι ενεργητικά και απάντησαν σε ερωτήσεις για το περιεχόμενό του). Επίσης 25% των
παιδιών εκφράστηκαν με το σώμα τους (π.χ. χόρευαν από τη θέση τους, κουνούσαν τα χέρια σα
μαέστροι, χειροκροτούσαν).
Κατά την εφαρμογή της πειραματικής δραστηριότητας 10Π, το 81.7% των μαθητών
μετρήθηκε για την εικαστική του ενασχόληση (π.χ. «Κυρία μου δίνετε μαρκαδόρους;»,
εικονογράφησαν το τραγούδι και επεξεργάστηκαν τα έργα των συμμαθητών τους, συμμετείχαν
στη φωτογράφιση των εικαστικών τους έργων). Επίσης, 7.3% των μαθητών μετρήθηκαν να
εργάζονται θεατρικά (π.χ. στο άκουσμα

«Τα μικρά του τα μυρμηγκάκια χειροκροτάνε με

ενθουσιασμό και προσκυνάνε εν δυο και πολεμάνε εν δυο και δεν πεινάνε» χειροκρότησαν,
προσποιήθηκαν ότι προσκυνούν, ότι πολεμούν, ότι πεινούν). Οι μαθητές παρατηρήθηκαν επίσης
σε ποσοστό 89.9% για την ηχητική-μουσική τους ενασχόληση (π.χ. επεξεργάστηκαν το τραγούδι,
ζωγραφίζοντας κάθε του στίχο. Σε μια πειραματική ομάδα στο τέλος σιγοτραγουδούσαν). Όσον
αφορά στην κινητική ενασχόληση, παρατηρήθηκε το 39.4% των παιδιών να εκφράζεται με το
σώμα (π.χ. χόρευαν από τη θέση τους, κουνούσαν τα χέρια σαν μαέστροι, χτυπούσαν τα δάχτυλά
τους στο ρυθμό, χειροκροτούσαν με το ρυθμό, κρυφοκοίταζαν αν οι άλλοι μαθητές είχαν κλείσει
τα μάτια, χειροκρότησαν στο τέλος). Ακόμη, 49.5% των υποκειμένων συμμετείχαν στη
φωτογράφιση των εικαστικών τους έργων με τους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.10.
Πίνακας 5.2.10. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 10

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

10Ε

10Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

0

33

27

0

60

(0)

(0)

(30.6)

(25)

(0)

(11.1)

89

8

98

43

54

292

(81.7)

(7.3)

(89.9)

(39.4)

(49.5)

(53.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 10Ε=108, 10Π=109
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Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες 11Ε, οι οποίες εφαρμόστηκαν στις ομάδες
ελέγχου, παρατηρήθηκε ότι το σύνολο των παιδιών ασχολήθηκε με τα εικαστικά (π.χ.
συγκεντρώθηκαν σε εικόνες και κατέγραφαν τις λέξεις που απεικονίζονταν), ενώ δεν
παρατηρήθηκαν άλλες ενδείξεις πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης.
Κατά την εφαρμογή της πειραματικής δραστηριότητας 11Π, όλα τα υποκείμενα
μετρήθηκαν για την εικαστική τους ενασχόληση (ζωγράφισαν λέξεις με το δίγραφο π.χ.
«Τζιτζίκια, μελιτζάνες, τζάκια, φραντζόλες, τζάμια, πυτζάμες, φλιτζάνια, τζιπ, μουτζούρα,
Τζαμάικα, Τζάμπο, Τζέσικα (μια συμμαθήτριά τους), φλιτζάνι με καφέ, τζάκι του τρένου,
τζόκινγκ, τζίνι με δυνάμεις που ρίχνει κάτι και γίνεται σκοτάδι, άνθρωπο που κάθεται μπροστά
στο τζάκι, γλειφιτζούρια καρδιά, σκαντζόχοιρους και σχολίασαν τις ζωγραφιές των συμμαθητών
τους»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.11.
Πίνακας 5.2.11. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 11

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

11Ε

109
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

109
(100)

11Π

110
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

(110)
(20)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 11Ε=109, 11Π=110

Στις

ομάδες

ελέγχου,

κατά τις

προγραμματισμένες

δραστηριότητες

12Ε, δεν

παρατηρήθηκαν ενδείξεις πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης.
Κατά την πειραματική δραστηριότητα 12Π, 90.1% των παιδιών μετρήθηκαν για την
ηχητική –μουσική τους ενασχόληση (π.χ. κατά τη διάρκεια ακρόασης της μουσικής μελωδίας
συνεργάζονταν για να βρουν μια λέξη που να εμπεριέχει το διδασκόμενο δίγραφο /τζ/ και
ανακοίνωναν τη λέξη με την παύση της μουσικής)
δραστηριοποιούνται σε κινητικό επίπεδο (π.χ.

ενώ 75% παρατηρήθηκαν να

χόρευαν κατά την ακρόαση της μουσικής,

προσποιούνταν ότι παίζουν μουσικά όργανα όπως κιθάρα, χτυπούσαν παλαμάκια). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.12.
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Πίνακας 5.2.12. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 12

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

12Ε

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

12Π

0
(0)

0
(0)

100
(90.1)

75
(67.6)

0
(0)

175
(31.5)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 12Ε=109, 12Π=111

Κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 13Ε, 40% των μαθητών φάνηκαν να
δραστηριοποιούνται σε εικαστικό επίπεδο (π.χ. είχαν βλέμμα στραμμένο στις εικόνες της
φωτοτυπίας, ζωγράφισαν (χωρίς να τους ζητηθεί) ένα σκυλάκι που βρισκόταν στη φωτοτυπία),
ενώ 34.3% μετρήθηκαν για την κινητική τους ενασχόληση (π.χ. σήκωσαν χέρι για να απαντήσουν
για το ποιο δίψηφο λείπει και για να εκφράσουν απορίες).
Κατά την εφαρμογή της πειραματικής δραστηριότητας 13Π, το σύνολο των παιδιών
μετρήθηκε να δραστηριοποιείται σε εικαστικό επίπεδο (π.χ. σχεδίασαν και ζωγράφισαν
αντικείμενα πάνω σε χαρτόνι χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους. Η εικαστική ενεργοποίηση
φαίνεται και από τους διαλόγους μεταξύ των παιδιών αλλά και των διαλόγων που έλαβαν χώρα
μεταξύ παιδιών-εκπαιδευτικών «Νίκο, μπορείς να κάνεις και κόκκινο το σταφύλι», «Μου δίνεις
αυτόν το μαρκαδόρο;», «Άγγελε μου φτιάχνεις μια άγκυρα;», «Κυρία ζωγράφισα ένα τσιγάρο»,
«Κυρία κοιτάξτε. Βάζουμε το καφέ με το άσπρο να δείτε τι γίνεται», «Κυρία έχουμε μαγικούς
μαρκαδόρους, δεν θέλουμε αυτούς», «Κυρία η Λένα έχει ζωγραφίσει το ίδιο με εμένα»).
Επιπλέον, τα παιδιά εργάστηκαν θεατρικά σε ποσοστό 50.9% (π.χ. δημιούργησαν σενάρια,
έκαναν πρόβα τα λόγια

τους, προετοίμαζαν τα επιχειρήματα που θα πρόβαλλαν στη

δραστηριότητα που επρόκειτο να ακολουθήσει, ένα παιδί προσποιήθηκε ότι σέρνει μια βαλίτσα).
Επιπρόσθετα, το 86.1% του δείγματος φάνηκε να εκφράζεται σε κινητικό επίπεδο (π.χ.
μετακινούνταν σε διπλανή ομάδα για να δουν σχέδια συμμαθητών τους, έδειχναν με το δάχτυλό
τους το σχέδιό τους και τις λέξεις που έγραψαν ή έργα συμμαθητών τους για να σχολιάσουν ή να
πουν κάτι σχετικό, ανασηκώνονταν από την καρέκλα ‘’σαν να θέλουν να αγκαλιάσουν το χαρτόνι
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και να φτάσουν στην άλλη άκρη του ζωγραφίζοντας’’, σήκωναν χέρι για αναζήτηση βοήθειας).
Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.13.
Πίνακας 5.2.13. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 13

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

13Ε

13Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

42

0

0

36

0

78

(40)

(0)

(0)

(34.3)

(0)

(14.8)

108

55

0

93

0

256

(100)

(50.9)

(0)

(86.1)

(0)

(47.4)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 13Ε=105, 13Π=108

Κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 14Ε, στις ομάδες ελέγχου,
δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης από τα παιδιά του
δείγματος.
Στη δραστηριότητα 14Π, το 94.2% του δείγματος μετρήθηκε για την εικαστική
ενασχόλησή του (π.χ. είχαν το βλέμμα τους στραμμένο στα εικαστικά έργα των συμμαθητών
τους), το 80.6% των παιδιών εργάστηκαν θεατρικά (π.χ. όρισαν ένα μέρος της τάξης ως θεατρική
σκηνή, υποδύθηκαν ότι είναι πωλητές σε παζάρι, άλλαζαν τη φωνή τους έτσι ώστε να μοιάζει με
αυτή την πωλητών «Εδώ τα ωραία σαλιγκάρια», «Πουλάω φουστάνια που δεν σκίζονται», «Ελάτε
να πάρετε κατσαρόλες για να μη σας καίγονται τα φαγητά», «Να αγοράσετε τη δική μου βαλίτσα,
που στριφογυρίζει»), ενώ 80.6% των υποκειμένων εκφράστηκαν κινητικά (π.χ. έδειχναν τα
προϊόντα που είχαν ζωγραφίσει πάνω στο χαρτόνι, στην ομάδα που νίκησε ένα παιδί σηκώθηκε
όρθιο με ενθουσιασμό, ένα έβαλε τα χέρια στη μέση και χόρεψε, ένα σήκωσε τα χέρια ψηλά.
Ακόμη, προσποιούνταν ότι λάμβαναν χρήματα από τους αγοραστές και τους επέστρεφαν τα ρέστα
και ότι κρατούσαν τα προϊόντα τους και τα έδιναν στους αγοραστές. Σε μία ομάδα
ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των προϊόντων τους σήκωσαν όλα τα παιδιά μαζί το χαρτόνισα να είναι πολύ βαρύ από την πραμάτεια τους και το έδειξαν σε όλους). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.14.
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Πίνακας 5.2.14. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 14

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

14Ε

14Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

97

83

0

83

0

263

(94.2)

(80.6)

(0)

(80.6)

(0)

(51)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 14Ε=109, 14Π=103

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες με κωδικό 15Ε, το 27.5% των παιδιών
ασχολήθηκε με τα εικαστικά (π.χ. όταν έθεσε η εκπαιδευτικός ερωτήσεις όπως «Τι βλέπουμε στην
εικόνα;» οι μαθητές επικέντρωσαν την προσοχή τους στην εικόνα του σχολικού βιβλίου) ενώ το
19.3% δραστηριοποιήθηκε θεατρικά (π.χ. χαμογέλασαν με τη φράση: «Να παντρευτώ» και
κοιτάχτηκαν συνωμοτικά μεταξύ τους).
Κατά τη δραστηριότητα 15Π, 49.1% των παιδιών των πειραματικών ομάδων φάνηκε ότι
δραστηριοποιήθηκαν σε εικαστικό επίπεδο (π.χ. προσήλωση στην εικόνα του σχολικού βιβλίου)
και 25.9% σε θεατρικό επίπεδο (π.χ. χαμογελούσαν όταν άκουσαν τη φράση «Να βρω μια καλή
γυναίκα να παντρευτώ» και όταν άκουσαν τη μουσική υπόκρουση). Ακόμη, το σύνολο των
υποκειμένων μετρήθηκε για την ηχητική- μουσική του ενασχόληση (π.χ. όπως φάνηκε από τα
λεκτικά σχόλια των παιδιών «Μου άρεσε η πρώτη μουσική», «Η πρώτη μουσική ήταν λυπημένη
και ταίριαζε περισσότερο στο τέλος του κειμένου, που ο ψαράς έχασε το κλειδί και ήταν
λυπημένος», «Η δεύτερη μουσική ήταν γρήγορη», «Το πρώτο τραγούδι ακουγόταν ωραία έτσι
όπως διαβάζατε το μάθημα, ενώ το δεύτερο πήγαινε πολύ γρήγορα», «Η δεύτερη ήταν σαν να
γίνεται πόλεμος, ενώ στο μάθημα δεν γινόταν πόλεμος», «Μου άρεσε η δεύτερη γιατί είναι σαν
την παράγκα του καραγκιόζη, «Η δεύτερη μουσική ήταν σαν τραγωδία», ένα παιδί επανέλαβε τη
μελωδία για να εκφράσει την άποψή του). Όσον αφορά στην κινητική ενασχόληση το 42.6% των
παιδιών δραστηριοποιήθηκε κινητικά (π.χ. έκαναν χορευτικές κινήσεις κατά τη διάρκεια
ακρόασης των ακουσμάτων, κατά τη δεύτερη ανάγνωση με τη δεύτερη μουσική υπόκρουση, ένα
παιδί έκλεισε για 2΄΄ τα αυτιά του, κινήσεις χεριών, όταν περιέγραφαν τα ακούσματα -όταν ένα
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παιδί χαρακτήρισε το πρώτο άκουσμα ως έντονο σήκωσε ταυτόχρονα το χέρι. Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.15.
Πίνακας 5.2.15. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 15

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

15Ε

15Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

30

21

0

0

0

51

(27.5)

(19.3)

(0)

(0)

(0)

(9.4)

53

28

108

46

0

235

(49.1)

(25.9)

(100)

(42.6)

(0)

(43.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 15Ε=109, 15Π=108

Στις ομάδες ελέγχου κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 16Ε δεν παρατηρήθηκαν
ενδείξεις πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης του δείγματος.
Στις πειραματικές ομάδες, κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας 16Π, το 99.1% των
παιδιών μετρήθηκε για την εικαστική του ενασχόληση (π.χ. έγραψαν και ζωγράφισαν τις ευχές
τους) ενώ το σύνολο των παιδιών μετρήθηκε για την θεατρική ενασχόληση (π.χ. μπήκαν στο ρόλο
του καλλιτέχνη, υιοθέτησαν σοβαρό και αυστηρό ύφος, παρατηρούσαν τα έργα, μιλούσαν σιγά
σιγά μεταξύ τους, σιγοψιθύριζαν σχόλια για τα έργα, έδιναν διευκρινίσεις στους συμμαθητές τους
όταν σχολίαζαν τα έργα τους). Το 1.8% του δείγματος παρατηρήθηκε να δραστηριοποιείται
κινητικά (π.χ. χειρονομία με δύο δάχτυλα του σήματος της νίκης) ενώ το 13.8% χρησιμοποίησε
πολυμέσα (π.χ. βοήθησαν στη φωτογράφιση των έργων τους).

Τα αποτελέσματα αυτά

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.16.
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Πίνακας 5.2.16. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 16

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

16Ε

16Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

108

109

0

2

15

234

(99.1)

(100)

(0)

(1.8)

(13.8)

(43)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 16Ε=108, 16Π=109

Κατά τις δραστηριότητες 17Ε στις ομάδες ελέγχου, 4.8% των μαθητών μετρήθηκαν για την
εικαστική τους ενασχόληση (π.χ. βασίστηκαν σε εικόνες λέξεων για να συμπληρώσουν λέξεις με
το διδασκόμενο δίγραφο, σχολίασαν μια εικόνα με τσολιάδες, ένα παιδί ανέφερε ότι μιλά ο
βάτραχος που απεικονιζόταν σε άσκηση του βιβλίου). Το σύνολο των μαθητών μετρήθηκε για την
ηχητική- μουσική του ενασχόληση (π.χ. ακρόαση ήχων του δίγραφου από συμμαθητές, διάκριση
και αναπαραγωγή ήχων- δίγραφων).
Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 17Π, το σύνολο των μαθητών παρατηρήθηκε να
ενεργοποιείται θεατρικά (π.χ. υποδύονταν ότι είναι κάτοικοι χωρών και ότι αναζητούν τους
συμπολίτες τους, περπατούσαν στην αίθουσα αναζητώντας συμμαθητές τους που ψιθύριζαν το
ίδιο δίγραφο). Το σύνολο επίσης των μαθητών μετρήθηκε για την ηχητική- μουσική του
ενασχόληση (π.χ. ακρόαση ήχων του δίγραφου από συμμαθητές, διάκριση και αναπαραγωγή
ήχων- δίγραφων). Το 3.7% μετρήθηκε για την κινητική του ενασχόληση (π.χ. τέσσερα αγόρια
αγκαλιάστηκαν αναφέροντας «Είμαστε η ομάδα των αγοριών»). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.17.
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Πίνακας 5.2.17. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 17

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

17Ε

17Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

5

0

104

0

0

109

(4.8)

(0)

(100)

(0)

(0)

(21)

0

107

107

4

0

218

(0)

(100)

(100)

(3.7)

(0)

(40.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 17Ε=104, 17Π=107

Στη δραστηριότητα με κωδικό 18Ε, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε εικαστική ενασχόληση σε
ποσοστό 39.4% (π.χ. συμπλήρωσαν κενά με βάση το περιεχόμενο εικόνων). Δεν παρατηρήθηκαν
άλλες ενδείξεις πολυτροπικής-αισθητικής ενασχόλησης.
Κατά τη δραστηριότητα 18Π, το 0.9% των παιδιών εργάστηκε θεατρικά (π.χ. ένα παιδί
υποδύθηκε τον διευθυντή του σχολείου). Επιπλέον το 89.9% του δείγματος εκφράστηκε κινητικά
(π.χ. παρίσταναν ότι μαζεύουν τροφή, ότι προσεύχονται, όταν δίνουν ευρώ, ότι είναι διευθυντές
του σχολείου). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.18.

Πίνακας 5.2.18. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 18

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

18Ε

18Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

43

0

0

0

0

43

(39.4)

(0)

(0)

(0)

(0)

(7.8)

0

1

0

98

0

99

(0)

(0.9)

(0)

(89.9)

(0)

(18.1)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 18Ε=109, 18Π=109
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Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προγράμματος 19Ε, δεν παρουσιάστηκαν
ενδείξεις πολυτροπικής - αισθητικής ενασχόλησης.
Στη δραστηριότητα 19Π, το 26.4% των μαθητών δραστηριοποιήθηκε σε

εικαστικό

επίπεδο (π.χ ζωγράφισαν χωρίς να τους ζητηθεί το σημασιολογικό περιεχόμενο της λέξης που
επινόησαν) ενώ το 90.9% σε θεατρικό επίπεδο (π.χ. υποδύονταν ότι παίζουν με μία μπάλα, πως
την πετούν, ότι τη δέχονται, ότι την κρατούν). Το ίδιο ποσοστό (90.9%) παρατηρήθηκε
αναφορικά με την κινητική ενασχόληση των παιδιών (π.χ. τα παιδιά προσποιούνταν ότι κουνούν
ένα μαγικό ραβδί, ότι πηγαίνουν βόλτα ένα σκύλο, ότι ανοίγουν ένα ντουλάπι, ότι γράφουν σε
τετράδιο, ότι κάθονται σε πολυθρόνα. Ένα παιδί έδειξε το πρόσωπό του όταν διάβασε την
πρόταση: «Ο παππούς μου έχει ένα αυκόλιδισος =μουστάκι», ενώ στη δραστηριότητα με τη
μπάλα τα παιδιά κινούνταν σα να υπάρχει στην πραγματικότητα αυτή η μπάλα, περίμεναν να τη
δεχτούν, προτάσσοντας τα χέρια τους προς το παιδί που υποτίθεται ότι την κρατούσε έτοιμο να
την πετάξει, χοροπηδούσαν σα να τους ήρθε ψηλά η μπάλα). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.19.
Πίνακας 5.2.19. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 19

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

19Ε

19Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

29

100

0

100

0

229

(26.4)

(90.9)

(0)

(90.9)

(0)

(41.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 19Ε=106, 19Π=110

Το ποσοστό για την εικαστική ενασχόληση των παιδιών κατά τη δραστηριότητα 20Ε
ανήλθε σε 94.5% (π.χ. συμπληρώσαν τις λεζάντες κάτω από τις εικόνες που περιείχαν αντικείμενα
που ηχούσαν /αβ/ στη φωτοτυπία που τους δόθηκε).
Κατά την εφαρμογή της πειραματικής δραστηριότητας 20Π, το σύνολο των μαθητών
μετρήθηκε για την εικαστική του ενασχόληση (π.χ. εντόπισαν εικόνες που εμπεριείχαν τα δίγραφα
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της ενότητας, τις έκοψαν και έφτιαξαν ιστορίες με βάση αυτές τις εικόνες). Όσον αφορά στην
κινητική ενασχόληση, παρατηρήθηκε το 1.8% των παιδιών να εκφράζεται με το σώμα (π.χ. ένα
παιδί έδειξε πώς θα μπορούσε να περπατάει μια έγκυος που φορά τσαρούχια). Ακόμη, 51.8% των
υποκειμένων χρησιμοποίησε πολυμέσα (π.χ. φωτογράφισαν αντικείμενα από περιοδικά,
εφημερίδες και την τάξη που εμπεριείχαν τα αντικείμενα με τη χρήση ταμπλέτας, κινητού και
φωτογραφικής μηχανής). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.20.
Πίνακας 5.2.20. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 20

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

20Ε

20Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

103

0

0

0

0

103

(94.5)

(0)

(0)

(0)

(0)

(18.9)

110

0

0

2

57

169

(100)

(0)

(0)

(1.8)

(51.8)

(30.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 20Ε=109, 20Π=110

Στις δραστηριότητες 21Ε και 21Π δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις πολυτροπικής –
αισθητικής ενασχόλησης. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.21.
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Πίνακας 5.2.21. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 21

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

21Ε

21Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος:21Ε=108, 21Π=109

Το ίδιο ισχύει και για τη δραστηριότητα με κωδικό 22Ε, που εφαρμόστηκε στις ομάδες
ελέγχου.
Στη δραστηριότητα με κωδικό 22Π, οι μαθητές σε ποσοστό 34.9% παρατηρήθηκαν να
δραστηριοποιούνται θεατρικά (π.χ. ανέφεραν το διδασκόμενο δίγραφο «σα να το έπαιρνε ο
άνεμος» και εκφράζονταν ταυτόχρονα σα να παίρνει και το σώμα τους ο άνεμος), ενώ το 88.1%
μετρήθηκε για ηχητική – μουσική του ενασχόληση (π.χ. οι μαθητές τροποποιούσαν τη φωνή τους,
άλλοι μαθητές πρόφεραν το δίγραφο έντονα σα να ηχούσε ένας δυνατός άνεμος, άλλοι το
ψιθύριζαν. Παρατηρήθηκαν αλλαγές στην ένταση και στον τρόπο εκφοράς του δίγραφου). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.22.
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Πίνακας 5.2.22. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 22

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

22Ε

22Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

38

96

0

0

134

(0)

(34.9)

(88.1)

(0)

(0)

(24.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος:22Ε=108, 22Π=109

Κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας 23Ε, το 15.7% των παιδιών στις ομάδες ελέγχου
δραστηριοποιήθηκε σε εικαστικό επίπεδο (π.χ. ζωγράφισαν εικόνες λέξεων).
Στην αντίστοιχη δραστηριότητα με κωδικό 23Π, η οποία εφαρμόστηκε σε αντικατάσταση
της 23Ε, οι μαθητές μετρήθηκαν σε ποσοστό 94.5% να εκφράζονται με το σώμα τους (π.χ έκαναν
ότι ψωνίζουν, ότι τρώνε γκοφρέτα και σταφύλια, έδειξαν με χειρονομίες ένα τζίνι να βγαίνει από
λυχνάρι, ότι κάθονταν μπροστά στο τζάκι). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.2.23.
Πίνακας 5.2.23. Πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης
Διδασκαλία 23

Πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

23Ε

23Π

Σύνολο

Εικαστική
ενασχόληση

Θεατρική
ενασχόληση

ΗχητικήΜουσική
ενασχόληση

Κινητική
ενασχόληση

Χρήση
πολυμέσων

17

0

0

0

0

17

(15.7)

(0)

(0)

(0)

(0)

(3.1)

0

0

0

103

0

103

(0)

(0)

(0)

(94.5)

(0)

(18.9)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος

δείγματος:

23Ε=108,

23Π=109
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Πίνακας 5.2.24. Συγκεντρωτικός πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης στις δραστηριότητες 1-23
Πολυτροπική – αισθητική
ενασχόληση
Μορφές συμπεριφοράς

Εικαστική

ενασχόληση

Θεατρική ενασχόληση

Ηχητική-Μουσική
ενασχόληση

Κινητική ενασχόληση

Χρήση πολυμέσων

Δραστηριότητες

1Ε

2Ε

3Ε

4Ε

5Ε

6Ε

7Ε

8Ε

9Ε

10Ε

11Ε

12Ε

1Π

2Π

3Π

4Π

5Π

6Π

7Π

8Π

9Π

10Π

11Π

12Π

69
(69)

24
(23.3)

0
(0)

0
(0)

33
(30.3)

0
(0)

42
(41.2)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

109
(100)

0
(0)

105
(100)

97
(97)

95
(85.6)

107
(100)

98
(94.2)

0
(0)

53
(49.5)

0
(0)

0
(0)

89
(81.7)

110
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

33
(30.3)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

33
(31.4)

0
(0)

107
(96.4)

96
(89.7)

36
(34.6)

12
(10.8)

98
(91.6)

74
(66.7)

4
(3.6)

8
(7.3)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

33
(30.6)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

111
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

98
(89.9)

0
(0)

100
(90.1)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

27
(25)

0
(0)

0
(0)

33
(31.4)

9
(9)

107
(96.4)

107
(100)

0
(0)

111
(100)

98
(91.6)

111
(100)

0
(0)

43
(39.4)

0
(0)

75
(67.6)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

90
(85.7)

0
(0)

19
(17.1)

20
(18.7)

39
(37.5)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

54
(49.5)

0
(0)

0
(0)
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Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105, 2Ε=103, 2Π=100, 3Ε=102, 3Π=111, 4Ε=101, 4Π=107, 5Ε=109, 5Π=104,
6Ε=106, 6Π=111, 7Ε=102, 7Π=107, 8Ε=109, 8Π=111, 9Ε=108, 9Π=111, 10Ε=108, 10Π=109, 11Ε=109, 11Π=110, 12Ε=109, 12Π=111, 13Ε=105, 13Π=108, 14Ε=109, 14Π=103, 15Ε=109,
15Π=108, 16Ε=108, 16Π=109, 17Ε=104, 17Π=107, 18Ε=109, 18Π=109, 19Ε=106, 19Π=110, 20Ε=109, 20Π=110, 21Ε=108, 21Π=109, 22Ε=108, 22Π=109, 23Ε=108, 23Π=109
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Πίνακας 5.2.24. Συγκεντρωτικός πίνακας συχνοτήτων πολυτροπικής – αισθητικής ενασχόλησης στις δραστηριότητες 1-23 (συνέχεια)
Πολυτροπική-αισθητική
ενασχόληση

Δραστηριότητες

13Ε

14Ε

15Ε

16Ε

17Ε

18Ε

19Ε

20Ε

21Ε

22Ε

23Ε

13Π

14Π

15Π

16Π

17Π

18Π

19Π

20Π

21Π

22Π

23Π

42
(40)

0
(0)

30
(27.5)

0
(0)

5
(4.8)

43
(39.4)

0
(0)

103
(94.5)

0
(0)

0
(0)

17
(15.7)

Σύνολο 1Ε23Ε
Σύνολο 1Π23Π
517
(21.1)

108
(100)

97
(94.2)

53
(49.1)

108
(99.1)

0
(0)

0
(0)

29
(26.4)

110
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

1259
(51.4)

0
(0)

0
(0)

21
(19.3)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

54
(2.2)

55
(50.9)

83
(80.6)

28
(25.9)

109
(100)

107
(100)

1
(0.9)

100
(90.9)

0
(0)

0
(0)

38
(34.9)

0
(0)

989
(40.4)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

104
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

173
(7.1)

0
(0)

0
(0)

108
(100)

0
(0)

107
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

96
(88.1)

0
(0)

727
(29.7)

36
(34.3)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

63
(2.6)

93
(86.1)

83
(80.6)

46
(42.6)

2
(1.8)

4
(3.7)

98
(89.9)

100
(90.9)

2
(1.8)

0
(0)

0
(0)

103
(94.5)

1255
(51.3)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

15
(13.8)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

57
(51.8)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

294
(12)

Μορφές συμπεριφοράς
Εικαστική

ενασχόληση

Θεατρική ενασχόληση

Ηχητική-Μουσική
ενασχόληση

Κινητική ενασχόληση

Χρήση πολυμέσων
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Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105, 2Ε=103, 2Π=100, 3Ε=102, 3Π=111, 4Ε=101, 4Π=107, 5Ε=109, 5Π=104, 6Ε=106, 6Π=111, 7Ε=102, 7Π=107, 8Ε=109, 8Π=111, 9Ε=108, 9Π=111,
10Ε=108, 10Π=109, 11Ε=109, 11Π=110, 12Ε=109, 12Π=111, 13Ε=105, 13Π=108, 14Ε=109, 14Π=103, 15Ε=109, 15Π=108, 16Ε=108, 16Π=109, 17Ε=104, 17Π=107, 18Ε=109, 18Π=109,
19Ε=106, 19Π=110, 20Ε=109, 20Π=110, 21Ε=108, 21Π=109, 22Ε=108, 22Π=109, 23Ε=108, 23Π=109

Τα αποτελέσματα αυτά απαντούν στο 2ο ερευνητικό ερώτημα και δείχνουν ότι η πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση των παιδιών των
πειραματικών ομάδων ήταν αρκετά συχνότερη, συγκριτικά με την πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση των παιδιών των ομάδων ελέγχου.
Μεγάλες διαφορές γίνονται διακριτές στην θεατρική και την κινητική ενασχόληση των παιδιών των δύο ομάδων. Επιπλέον φαίνεται ότι η χρήση
πολυμέσων στις ομάδες ελέγχου ήταν μηδαμινή.

243

Πρόσθετα αποτελέσματα σχετικά με την πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση των
παιδιών, όπως προέκυψαν από το ημερολόγιο παρατήρησης.
Όσον αφορά τις παρατηρήσεις από το ημερολόγιο έχει καταγραφεί ότι «Οι μαθητές των
πειραματικών ομάδων έδειχναν ενθουσιασμό, ιδιαίτερα κατά την ενασχόλησή τους με
εικαστικά εργαλεία κατά τη γραφή σύνθετων λέξεων στη δραστηριότητα 1Π. Η σχολική τάξη
απέκτησε περισσότερη ζωντάνια καθώς απουσίαζαν παντελώς σημεία ανίας από την πλευρά
όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία». Βέβαια, σημειώθηκε ότι «Χρειάστηκε να
επεξηγηθεί στους μαθητές ότι είναι απαραίτητο να διατηρείται η ησυχία κατά τη διάρκεια της
πολυτροπικής ενασχόλησης, καθώς μέχρι τότε, συνήθως τέτοιου είδους δραστηριότητες
αντιμετωπίζονταν ως μέσο εκτόνωσης και κάλυψης του ελεύθερου χρόνου περισσότερο και
λιγότερο ως διδακτικό μέσο». Κατά την εφαρμογή των πειραματικών δραστηριοτήτων,
αναφέρεται ότι «Ο χώρος της τάξης έμοιαζε με ατελιέ». Ακόμη, αναφέρεται «Η τάση των
παιδιών να επενδύσουν το διδασκόμενο αντικείμενο με αισθητικά (μορφικά, χρωματικά,
μουσικά, θεατρικά και κινητικά) στοιχεία. Μάλιστα, στο άκουσμα των οδηγιών σύμφωνα με τις
οποίες φάνηκε ότι οι δραστηριότητες περιλάμβαναν τη χρήση εικαστικών υλικών αλλά και
σωματικής – κινητικής δραστηριοποίησης, οι μαθητές εξέφραζαν θετικά συναισθήματα σε
επίπεδα ενθουσιασμού». Στο ημερολόγιο καταγράφηκε επίσης ότι «Οι εκπαιδευτικοί στις
πειραματικές ομάδες φάνηκαν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με τις λεπτομέρειες στα εικαστικά
έργα των μαθητών κατά τη δραστηριότητα 10Π. Ανέφεραν ότι δεν περίμεναν τέτοια
ανταπόκριση από τους μαθητές και φωτογράφισαν τα έργα τους για να τα αποθηκεύσουν στο
αρχείο τους». Επιπλέον για τη δραστηριότητα 11Π, στο ημερολόγιο σημειώθηκε ότι «Τα παιδιά
έδιναν έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια των έργων τους αλλά και στα έργα των συμμαθητών τους»
και ότι «Πολλά παιδιά συνέχιζαν να ζωγραφίζουν ακόμα και όταν έληξε ο χρόνος που δόθηκε
για τη δραστηριότητα». Ακόμη, «Τα παιδιά όρισαν ένα μέρος του χώρου ως «Θεατρική σκηνή»
κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας 14Π, όπου υποδύονταν τους πωλητές σε ένα παζάρι,
παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους σε ακροατήριο-μαθητές άλλων τάξεων». Σύμφωνα με
επιπρόοσθετες παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν στο ημερολόγιο «Οι μαθητές ένιωθαν χαρά
όταν προσέγγιζαν πολυτροπικά τα διδασκόμενα θέματα. Κατά την 15Π, ορισμένα παιδιά
εξέφρασαν την επιθυμία να ακούσουν και δεύτερη φορά το πρώτο άκουσμα». «Στη
δραστηριότητα 16Π, δημιουργήθηκε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη, με τους μαθητές να
υποδύονται τους καλλιτέχνες, να παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους και να συζητούν
244

σχετικά με τα έργα τους». Στις πειραματικές ομάδες, παρόλο που αρχικά δυσκολεύτηκαν να
κατανοήσουν τι τους ζητείται, οι μαθητές λειτούργησαν ‘’αντισυμβατικά’’ και έδειχναν
ευχαρίστηση, ενώ κάποιες λέξεις τους προκαλούσαν γέλια. Επίσης οι μαθητές έδειχναν να μην
κουράζονται όσο ήταν αφοσιωμένοι στη δημιουργία και στην προσπάθεια εύρεσης των λέξεων
των συμμαθητών τους». Ακόμη, «Όσο περνούσε ο καιρός οι μαθητές στις πειραματικές ομάδες
φάνηκαν περισσότερο εξοικειωμένοι με την πολυτροπική – αισθητική προσέγγιση του
γλωσσικού μαθήματος και αναλάμβαναν τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων αβίαστα και με
ευχάριστη διάθεση με το που δίνονταν οι οδηγίες. Οι εκπαιδευτικοί χρειαζόταν να προβούν σε
όλο και λιγότερες παρεμβάσεις κατά τις δραστηριότητες, καθώς οι μαθητές έδειχναν να
γνωρίζουν τα βήματα της διαδικασίας, αναλαμβαναν το μοίρασμα των εικαστικών υλικών στη
δραστηριότητα 20Π, και συντόνισαν σχεδόν μόνοι τους την παντομίμα κατά τη δραστηριότητα
23Π».
Στις ομάδες ελέγχου, «Αξιοσημείωτη ήταν η ελλιπής πολυτροπική ενασχόληση των
παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί όπως οι ίδιοι ανέφεραν, συνήθως ενθάρρυναν τους μαθητές να
εργαστούν πολυτροπικά όταν ήταν απασχολημένοι με κάποια διοικητική εργασία ή όταν
‘’μένει’’ χρόνος. Σε μία πειραματική ομάδα η εκπαιδευτικός ανέφερε ότι προβαίνει σε χρήση
πολυμέσων όπως χρήση projector για την παρουσίαση διάφορων περιοχών της Ελλάδας, αλλά
όχι για τη διδασκαλία των διδασκόμενων θεμάτων λόγω της απουσίας του απαραίτητου
χρόνου». Στο ημερολόγιο καταγράφηκε ότι «Η απουσία πολυτροπικότητας-αισθητικότητας στη
μαθησιακή διαδικασία στις ομάδες ελέγχου, φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά το συναισθηματικό
κλίμα της τάξης. Τα αποτελέσματα που πηγάζουν από το ημερολόγιο παρατήρησης
επικυρώνουν τα αποτελέσματα από τις κλείδες παρατήρησης.

245

5.3. Αποτελέσματα ως προς τη δημιουργική προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων
Ως προς τη δημιουργική προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων, αξιολογήθηκαν οι
αναφορές των παιδιών που θεωρήθηκαν ως ερμηνευτικές, αυτές που περιείχαν στοιχεία
φαντασίας και αυτές που περιείχαν ή αντιμετωπίστηκαν με χιούμορ.
Στις ομάδες ελέγχου, κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 1Ε, το 10% των παιδιών
φάνηκε να ερμηνεύει το διδασκόμενο θέμα (εξέφρασαν προσωπικά τους βιώματα π.χ. «Το
Σάββατο εγώ θα πάω στα χιόνια»), ενώ δεν παρατηρήθηκε κάποια ένδειξη ανταπόκρισης με
στοιχεία φαντασίας. Το 12% των παιδιών αποκρίθηκαν με χιούμορ (π.χ. γέλασαν όταν
ειπώθηκε από την εκπαιδευτικό ότι οι ήρωες του διδασκόμενου κειμένου φόρεσαν παπούτσια
στο χιονόδρακο).
Στις πειραματικές ομάδες, κατά τη δραστηριότητα 1Π, το 96.2% των παιδιών
αποκρίθηκαν ερμηνευτικά στο διδασκόμενο θέμα, σχεδιάζοντας πρωτότυπα αντικείμενα που
εμπεριείχαν σύνθετες λέξεις. Από τις ζωγραφιές και τα λεκτικά σχόλια το 96.2% των παιδιών
ξεχώρισαν στοιχεία με φαντασία (π.χ. επινόησαν λέξεις που δεν υπάρχουν π.χ. «Χιονοπόδαρος,
χιονοκότα, χιονοπήγασος, χιονοοχτώς κουμπιοχιονάνθρωπος, χιονοδράκουλας, χιονομυτόγκας,
χιονορομπότ

υπουργός,

χιονοσερίφης,

χιονοχορευτής,

χιονοσέφ,

χιονοσκατζόχοιρος,

χιονονυχτερίδος, χιονοζόμπι με φτερά νυχτερίδας, χιονοσαλίγκαρος χιονοδικέφαλος και
ανέφεραν προτάσεις όπως «Ένας Χιονοσκύλος πάει κάτω από το χιονοαμάξι και εδώ είναι ένας
χιονοκλόουν»).

Επίσης,

95.2%

των

παιδιών

μετρήθηκαν

για

τις

χιουμοριστικές

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς (π.χ. γέλια που αφορούσαν στις
ζωγραφιές και τα επιχειρήματα που τις συνόδευαν π.χ. «Η χιονογάτα με μπικίνι πάει στην
παραλία»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.1.

246

Πίνακας 5.3.1. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 1

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

1Ε

1Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

10

0

12

22

(10)

(0)

(12)

(7.3)

101

101

100

302

(96.2)

(96.2)

(95.2)

(95.8)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος:1Ε=100, 1Π=105

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες 2Ε, 11.7% των παιδιών των ομάδων ελέγχου
μετρήθηκαν για την ερμηνευτική τους ανταπόκριση στο διδασκόμενο θέμα (π.χ. ανέφεραν
πληροφορίες που δεν υπήρχαν στις εικόνες του βιβλίου όπως «Η γάτα έχει βρει από τα
σκουπίδια ένα σκελετό»), ενώ δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις φανταστικής ή χιουμοριστικής
απόκρισης από την πλευρά του δείγματος.
Στις πειραματικές ομάδες (δραστηριότητα 2Π), το 53.3% των υποκειμένων αντέδρασε
με ερμηνευτικό τρόπο κατά τη διαδικασία συνδέοντας το διδασκόμενο θέμα, δηλαδή τις
σύνθετες λέξεις που δημιούργησαν, με προσωπικές τους εμπειρίες (π.χ. «Ένα χιονοάλογο
έτρεχε στους αγώνες και βγήκε πρώτο», «Το χιονόσκυλο έπαιζε και έσκαβε το χιόνι», «Η
χιονοαστυνομία ψάχνει τη χιονογοργόνα για να της δώσει κλήση»). Επίσης, το 53% των
μαθητών επινόησε ιστορίες με φανταστικά χαρακτηριστικά (π.χ. όρισαν ως πρωταγωνιστές
ήρωες της φαντασίας τους όπως «Ο χιονοπυροβόλος», στους οποίους απέδωσαν δράση που δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (π.χ. «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χιονολαγός που
πήγαινε κάθε μέρα στο σχολείο», «Ο χιονοκλόουν έκλαιγε»). Ακόμη το 55% αντέδρασε με
χιουμοριστικό τρόπο (ανταποκρίνονταν με γέλια στο άκουσμα προτάσεων από τους
συμμαθητές τους όπως π.χ. «Η χιονοπαλτούλα πάει να βρει τον χιονοσέφ για να βγουν
ραντεβού»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.2.
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Πίνακας 5.3.2. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 2

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

2Ε

2Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

12

0

0

12

(11.7)

(0)

(0)

(3.8)

53

53

55

161

(53)

(53)

(55)

(53.6)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 2Ε=103, 2Π=100

Στις ομάδες ελέγχου, κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 3Ε, δεν υπήρξε κάποια
ένδειξη ερμηνείας ή διατύπωσης φανταστικών στοιχείων. Το 14.7% αποκρίθηκε χιουμοριστικά
στο διδασκόμενο θέμα (π.χ. τα παιδιά γέλασαν όταν άκουσαν κάποιες λέξεις όπως π.χ. «Πίτσι
πίτσι πίτσι»).
Στις πειραματικές ομάδες, κατά τη δραστηριότητα 3Π, αναφορές του 18% των μαθητών
θεωρήθηκαν ερμηνευτικές (π.χ. «Εγώ φοβάμαι τις κατσαρίδες», «Η μαμά μου βρήκε στο
δωμάτιο του παππού μια κατσαρίδα»). Από την άλλη, παρατηρήθηκαν στοιχεία φαντασίας στις
αναφορές του 45% των υποκειμένων (π.χ. η δράση των παιδιών σα να υπήρχε στην
πραγματικότητα μία μπάλα, την οποία πετούσε ο ένας μαθητής στον άλλο «Ποιος έχει τη
μπάλα;» «Έδωσα στο Λευτέρη», «Εγώ δεν έχω πάρει», «Νάνσυ σε σένα το ‘δωσα», «Στα χέρια
όμως πρέπει να ρίχνουμε δεν πετάμε πάνω»). Ακόμη, παρατηρήθηκαν αποκρίσεις με χιούμορ
στο 55% των παιδιών (π.χ. λέξεις όπως «Στρουμπουλή , τσοκολάτα, κουτσουλιές» προκάλεσαν
γέλια). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.3.
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Πίνακας 5.3.3. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 3

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

3Ε

3Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

0

0

15

15

(0)

(0)

(14.7)

(5)

20

50

68

138

(18)

(45)

(61.3)

(41.4)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 3Ε=102, 3Π=111

Στις δραστηριότητες 4Ε που εφαρμόστηκαν με βάση το πρόγραμμα, 1% του δείγματος
φάνηκε να ερμηνεύει το διδασκόμενο θέμα (π.χ. «Όπως η καγκελόπορτα του σχολείου»). Δεν
υπήρξε κάποια ένδειξη επεξεργασίας του κειμένου με φανταστικά ή χιουμοριστικά στοιχεία.
Στις αισθητικές δραστηριότητες ροής με κωδικό 4Π, το 72% των παιδιών έκανε
προσωπικές ερμηνείες (π.χ. «Πήγα σε ένα σχολείο, άνοιξα την πόρτα και μετά άρχισα να
γράφω στον Πίνακα», «Ξεκλειδώνω την πόρτα και πηγαίνω να πάρω το ασανσέρ να ανέβω, γι’
αυτό πάτησα το κουμπί», «Παίρνω το κλειδί και ξεκλειδώνω ένα μπαούλο»). Επιπρόσθετα, το
22.4% των παιδιών αναφέρθηκε σε στοιχεία με φανταστικά χαρακτηριστικά (π.χ. «Έχω φτιάξει
έναν δεινόσαυρο και μπαίνω μέσα. Ξεκλειδώνει το κλειδί την πόρτα του δεινοσαύρου. Πετάει
κιόλας», «Τον κουρδίζεις», «Ανοίγω έναν χιονάνθρωπο από τα κουμπιά»). Ακόμη, το 68.2%
μετρήθηκε για τις χιουμοριστικές του αντιδράσεις (προκλήθηκαν γέλια και χιουμοριστικά
σχόλια από τις επιλογές των αντικειμένων που έκαναν οι συμμαθητές τους π.χ. «Ένα
καρπούζι;»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.4.
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Πίνακας 5.3.4. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 4

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

4Ε

4Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

1

0

0

1

(1)

(0)

(0)

(0.3)

77

24

73

174

(72)

(22.4)

(68.2)

(54.2)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 4Ε=101, 4Π=107

Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προγράμματος 5Ε το 18.3% των παιδιών
αντέδρασε ερμηνευτικά (π.χ. «Ο σκύλος μας βρήκε ένα παιχνίδι. Όποιος το βρήκε να μας
τηλεφωνήσει. 7745101»), ενώ δεν υπήρξε κάποια ένδειξη φαντασίας ή χιούμορ στις αποκρίσεις
των παιδιών.
Στις

πειραματικές

δραστηριότητες

5Π

που

εφαρμόστηκαν

στην

θέση

των

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, το σύνολο των μαθητών αντέδρασε με ερμηνευτικό
τρόπο (π.χ. τα παιδιά διατύπωσαν αγγελίες βασισμένα σε πληροφορίες από τη ζωή τους εκτός
σχολείου και εκτός διδασκόμενου κειμένου, εξέφρασαν προσωπικές αντιλήψεις/εκτιμήσεις για
το κόστος των αντικειμένων, απέδωσαν τις ιδέες τους με ζωγραφιές, φαντάστηκαν ότι είναι
ιδιοκτήτες σπιτιών,

εστιατορίου π.χ. «Πουλάω ένα βιβλιοπωλείο με πολλά χρώματα.

21046805», «Χαρίζω το αυτοκίνητό μου», «Θα ήθελα ανθρώπους για να δουλέψουν στο
εστιατόριο που ανοίγω, να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν, να σερβίρουν. Όποιος θέλει να μου
τηλεφωνήσει στο 730152»). Από τις ζωγραφιές και τα λεκτικά σχόλια των παιδιών δεν
ξεχώρισαν φανταστικά στοιχεία. Επίσης, το 15.4% των παιδιών μετρήθηκε για τις
χιουμοριστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς (π.χ. γέλια όταν
ακούστηκαν αγγελίες όπως: «Εγώ έχω χάσει μια κότα»). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.5.
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Πίνακας 5.3.5. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 5

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

5Ε

5Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

20

0

0

20

(18.3)

(0)

(0)

(6.1)

104

9

16

129

(100)

(8.7)

(15.4)

(41.3)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 5Ε=109, 5Π=104

Στις ομάδες ελέγχου, κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 6Ε,
δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις δημιουργικής προσέγγισης των διδασκόμενων θεμάτων.
Στις πειραματικές ομάδες, κατά τη δραστηριότητα 6Π, το 10.8% των παιδιών φάνηκε να
ερμηνεύει το διδασκόμενο θέμα (π.χ. «Μου άρεσε πολύ που χορέψαμε»), ενώ το 45% των
παιδιών αποκρίθηκε με χιούμορ (π.χ. γέλασαν όταν ειπώθηκαν οι λέξεις: «Μαϊμού,
αμπρακαταμπρα, γκάφα, γκαρίζω»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.3.6.
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Πίνακας 5.3.6. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 6

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

6Ε

6Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

12

0

50

62

(10.8)

(0)

(45)

(18.6)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 6Ε=106, 6Π=111

Στην προγραμματισμένη δραστηριότητα 7Ε, το 2.9% των παιδιών φάνηκε να ερμηνεύει
το διδασκόμενο θέμα (π.χ. «Είναι μικρή η βαλίτσα» ‘’που φαινόταν στην εικόνα του τετραδίου
εργασιών’’ «Είναι πολλοί οι πιγκουίνοι»). Δεν παρατηρήθηκαν άλλες ενδείξεις δημιουργικής
προσέγγισης των διδασκόμενων θεμάτων.
Στην πειραματική δραστηριότητα 7Π, το 15.9% των μαθητών αντέδρασε με ερμηνευτικό
τρόπο κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (π.χ. στις προτάσεις που δημιούργησαν,
αναφέρθηκαν σε συνήθειες της καθημερινής τους ζωής, ενώ στην φανταστική δραστηριότητα
με τη ‘’μπάλα’’ ένα παιδί είπε ότι η μαμά του ήταν έγκυος, άσκησαν και κριτική στη
δραστηριότητας: «Ήταν εύκολο», σχολίασαν λέξεις που αναφέρθηκαν και εμπεριείχαν το
δίγραφο: «Τσιγκ, όνομα είναι»). Το 87.9% των παιδιών έδειξε να ανταποκρίνεται με φαντασία
(π.χ. δημιούργησαν λέξεις που δεν υπάρχουν, φαντάζονταν ότι παίζουν με μία μπάλα: «Μα πώς
θα βλέπω ποιος έχει τη μπάλα;» «Κυρία εγώ την έχω τη μπάλα»), ενώ το 38.3% μετρήθηκε για
τις χιουμοριστικές του αποκρίσεις (π.χ. γέλια με τις λέξεις που δημιούργησαν: «Ο γγιάλου
γαβγίζει όλη την ώρα=σκύλος», «Κάθε πρωί ταΐζω την γγο =κότα»). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.7.
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Πίνακας 5.3.7. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 7

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

7Ε

7Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

3

0

0

3

(2.9)

(0)

(0)

(1)

17

94

41

152

(15.9)

(87.9)

(38.3)

(47.4)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 7Ε=102, 7Π=107

Κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα με κωδικό 8Ε, το 30.3% των παιδιών
αντέδρασε με ερμηνευτικό τρόπο σε σχέση με το διδασκόμενο θέμα (εξέφρασαν βιώματα π.χ.
«Προτιμώ τα μπέργκερ», «Στη μαμά μου αρέσουν οι αγκινάρες», «Μερικές φορές πηγαίνω με
το μπαμπά και τη μαμά στην ταβέρνα και τρώμε σπαγγέτι», «Το καλοκαίρι παίρνουμε ένα
σπάγκο με αγκίστρι και πάμε για ψάρεμα με τον μπαμπά». Το 13.8% ανταποκρίθηκε με
χιούμορ (π.χ. η φράση ’’ο τσιγκούνης πιάστηκε στην παγίδα’’ προκάλεσε γέλια).
Αντίστοιχα, κατά την πειραματική δραστηριότητα 8Π, 66.7% αποκρίθηκαν ερμηνευτικά
(π.χ. «Έκανα αυτό επειδή έχει βαρύτητα στο φεγγάρι», «Πηδάνε τα αντικείμενα στον αέρα»,
«Οι αστροναύτες δεν μπορούν να πατήσουν κάτω»). Από τα υποκείμενα που συμμετείχαν, σε
ποσοστό 66.7% διατύπωσαν σενάρια με στοιχεία φαντασίας, χρησιμοποιώντας λέξεις με το
διδασκόμενο δίγραφο, που ξεπερνούσαν την πραγματικότητα (π.χ. «…ο Καραγκιόζης πήγε
στο φεγγάρι και έφερε φάρμακα και το καγκουρό έγινε καλά», «…ο γιατρός πιγκουίνος πήρε
το ελικόπτερο από το γκαράζ και πήγε γρήγορα να τον κάνει καλά»). Ακόμη, το 60.4% των
υποκειμένων αντέδρασε με χιουμοριστικό τρόπο (π.χ. γέλια όταν δημιουργούσαν και όταν
άκουγαν τα σενάρια των συμμαθητών τους, φράσεις όπως: «Το φεγγάρι έφεγγε πάρα πολύ και
η Γκρέτα δεν έβλεπε τον πιγκουίνο», «Ένα καγκουρό συναντιέται με τη χοντρή αγκινάρα»).
Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.8.
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Πίνακας 5.3.8. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 8

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

8Ε

8Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

33

0

15

48

(30.3)

(0)

(13.8)

(14.8)

74

74

67

215

(66.7)

(66.7)

(60.4)

(64.6)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 8Ε=109, 8Π=111

Στη δραστηριότητα 9Ε, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις ως προς τη δημιουργική
προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων.
Στη δραστηριότητα 9Π, 95.6% των παιδιών αποκρίθηκαν χιουμοριστικά στο διδασκόμενο
θέμα (π.χ. γέλια με το πόσο αλλοιωμένες ακούγονταν οι λέξεις κάθε φορά, από το τελευταίο
παιδί). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.9.
Πίνακας 5.3.9. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 9

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

9Ε

9Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

105

105

(0)

(0)

(94.6)

(31.5)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος:9Ε=108, 9Π=111
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Κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας 10Ε, το 4.6% των παιδιών μετρήθηκε για την
ερμηνευτική του ανταπόκριση στο διδασκόμενο θέμα (π.χ. «Ο μέρμηγκας ήταν κακός, γιατί
δεν τους άφηνε να φάνε»).
Το αντίστοιχο ποσοστό στην πειραματική δραστηριότητα 10Π που εφαρμόστηκε σε
αντικατάσταση της 10Ε, ήταν 81.7% (π.χ. απέδωσαν με εικαστικό τρόπο τους στίχους του
τραγουδιού). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.10.
Πίνακας 5.3.10. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 10

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

10Ε

10Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

5

0

0

5

(4.6)

(0)

(0)

(1.5)

89

0

0

(81.7)

(0)

(0)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

89
(70)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 10Ε=108, 10Π=109

Στις ομάδες ελέγχου, κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 11Ε, δεν παρατηρήθηκαν
ενδείξεις δημιουργικής προσέγγισης των διδασκόμενων θεμάτων από τους μαθητές.
Στις πειραματικές ομάδες, κατά τη δραστηριότητα 11Π, το σύνολο των παιδιών
αποκρίθηκε ερμηνευτικά στο διδασκόμενο θέμα, σχεδιάζοντας αντικείμενα που εμπεριείχαν το
διδασκόμενο δίγραφο (π.χ. φλιτζάνι με καφέ, τζάκι του τρένου, άνθρωπο που κάθεται μπροστά
στο τζάκι, πύρατζο αντί για πύραυλο). Από τις ζωγραφιές και τα λεκτικά σχόλια 1.8% των
παιδιών ξεχώρισαν στοιχεία με φαντασία (π.χ. είναι ένα τζίνι με δυνάμεις που ρίχνει και γίνεται
σκοτάδι. Επίσης, 27.3% των παιδιών μετρήθηκαν για τις χιουμοριστικές αλληλεπιδράσεις
μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς (π.χ. γέλια που αφορούσαν στις ζωγραφιές π.χ
«Μήπως το λένε τζύραυλο;»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.11.

255

Πίνακας 5.3.11. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 11

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

11Ε

11Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

110

2

30

142

(100)

(1.8)

(27.3)

(45.8)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 11Ε=109, 11Π=110

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες 12Ε, 0.9% των παιδιών των ομάδων ελέγχου
μετρήθηκαν για την ερμηνευτική τους ανταπόκριση στο διδασκόμενο θέμα (π.χ. συνέδεσαν το
διδασκόμενο θέμα, με προσωπικές τους εμπειρίες π.χ. «Κυρία Τζένη λένε την ξαδέρφη μου»),
ενώ δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις φανταστικής ή χιουμοριστικής απόκρισης από την πλευρά
του δείγματος.
Στις πειραματικές ομάδες (δραστηριότητα 12Π), το 2.7% των υποκειμένων αντέδρασε με
ερμηνευτικό τρόπο κατά τη διαδικασία (π.χ. ανεύρεση πρωτότυπων λέξεων που δεν είχαν
ξανακούσει π.χ. «τζιτζιχοπιανίστας, τζιτζικοαυτοκίνητο»). Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις
φανταστικής ή χιουμοριστικής απόκρισης από την πλευρά του δείγματος. Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.12.
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Πίνακας 5.3.12. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 12

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

12Ε

12Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

1

0

0

1

(0.9)

(0)

(0)

(0.3)

3

0

0

3

(2.7)

(0)

(0)

(0.9)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 12Ε=109, 12Π=111

Στις ομάδες ελέγχου, κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 13Ε, το 4.8% των
μαθητών φάνηκε να ερμηνεύει το διδασκόμενο θέμα (π.χ. όταν η εκπαιδευτικός διάβασε την
πρόταση: «Το φεγγάρι βγαίνει τη νύχτα», ένα παιδί επέκτεινε την πρόταση συμπληρώνοντας:
«Και τα αστέρια». Επίσης εξέφρασαν προσωπικές επιθυμίες π.χ «Εμένα μ’αρέσει πολύ το
αγγούρι»).
Στις πειραματικές ομάδες, κατά τη δραστηριότητα 13Π, το σύνολο του δείγματος των
παιδιών έκανε προσωπικές ερμηνείες (π.χ. σχεδίαση αντικειμένων που εμπεριέχουν τα
διδασκόμενα δίψηφα, η σύνδεση του διδασκόμενου θέματος με προσωπικά τους βιώματα π.χ.
«Εγώ έχω πάει στη λαϊκή αγορά», «Αυτή την δουλειά την κάνει ο θείος μου», «Κι εμένα ο
παππούς μου», επέκταση της ιδέας της δραστηριότητας ζωγραφίζοντας επιπλέον αντικείμενα).
Το 1.9% των παιδιών αναφέρθηκε σε στοιχεία με φανταστικά χαρακτηριστικά (π.χ. ζωγραφική
ρούχων που δεν σκίζονται, κατσαρόλας με την οποία δεν καίγονται τα φαγητά). Ακόμη, το
67.6% μετρήθηκε για τις χιουμοριστικές του αντιδράσεις (προκλήθηκαν γέλια και
χιουμοριστικά σχόλια από τις επιλογές των αντικειμένων που έκαναν οι συμμαθητές τους, π.χ.
ένα παιδί είπε ότι θα πουλήσει στόματα, μια μαθήτρια ζωγράφιζε κατσαρόλες και ένας
συμμαθητής της τη ρώτησε εάν αυτά που ζωγραφίζει είναι τσίχλες, προκαλώντας γέλια στους
ίδιους αλλά και τους συμμαθητές τους).

Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα

5.3.13.
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Πίνακας 5.3.13. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 13

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

13Ε

13Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

5

0

0

5

(4.8)

(0)

(0)

(1.5)

108

2

73

175

(100)

(1.9)

(67.6)

(54)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 13Ε=105, 13Π=108

Στην δραστηριότητα 14Ε που εφαρμόστηκε με βάση το πρόγραμμα, δεν υπήρξε κάποια
ένδειξη επεξεργασίας του διδασκόμενου θέματος με ερμηνευτικά, φανταστικά ή χιουμοριστικά
στοιχεία
Στις αισθητικές δραστηριότητες ροής 14Π, αναφορές του 45.6% των μαθητών
θεωρήθηκαν ερμηνευτικές (π.χ. ««Κουστούμια για να μην κρυώνετε», «Ελάτε να πάρετε
αγγούρια, είναι φρέσκα και κάνουν καλό», «Πουλάω σταφύλια, με όλα τα θρεπτικά
συστατικά», «Πουλάω βαλίτσες και δώρο οι κρεμάστρες για τα ρούχα»»). Από την άλλη,
παρατηρήθηκαν στοιχεία φαντασίας στις αναφορές του 1.9% των υποκειμένων (π.χ.
«Φουστάνια που δεν σκίζονται», «Ειδικές κατσαρόλες, που δεν καίγονται τα φαγητά»). Ακόμη,
παρατηρήθηκαν αποκρίσεις με χιούμορ στο 64.1% των παιδιών (π.χ. γέλια με την αλλαγή της
χροιάς και του ύφους της φωνής μαθητών και από την προσποίηση μιας μαθήτριας ότι είναι
γιαγιά και σέρνει ένα καρότσι (γεμάτο ψώνια). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.3.14.
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Πίνακας 5.3.14. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 14

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

14Ε

14Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

47

2

66

115

(45.6)

(1.9)

(64.1)

(37.6)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 14Ε=109, 14Π=103

Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προγράμματος 15Ε το 4.6% των παιδιών
αντέδρασε ερμηνευτικά (π.χ. «Πώς γίνεται να δώσει το ψαράκι στον ψαρά το κλειδί; Το
αντίθετο έπρεπε να γίνει», «Είναι παραμύθι γι’ αυτό δεν δείχνει τα ονόματα των ηρώων»), ενώ
δεν υπήρξε κάποια ένδειξη φαντασίας ή χιούμορ στις αποκρίσεις των παιδιών.
Στις πειραματικές δραστηριότητες 15Π που εφαρμόστηκαν στην θέση των
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, το 50.9% των μαθητών αντέδρασε με ερμηνευτικό
τρόπο (π.χ. ανάσυρση βιωμάτων των παιδιών κατά το σχολιασμό του κειμένου και αναφορά
στοιχείων που δεν υπήρχαν στο κείμενο, όπως απαντήσεις ότι «Ο ψαράς ήταν λυπημένος»,
«Λίγο στεναχωρημένος, επειδή έχασε το κλειδί», «Ήρεμος επειδή του έδωσε το ψαράκι ένα
μαγικό κλειδί»). Από τα λεκτικά σχόλια των παιδιών ξεχώρισαν φανταστικά στοιχεία σε
ποσοστό 15.7% (π.χ. «Μου άρεσε η δεύτερη γιατί είναι σαν την παράγκα του καραγκιόζη», «Η
πρώτη μουσική ήταν πιο ήρεμη, μου θύμισε νεράιδες», «Η δεύτερη ήταν σαν να γίνεται
πόλεμος, ενώ στο μάθημα δεν γινόταν πόλεμος»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.3.15.
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Πίνακας 5.3.15. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 15

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

15Ε

15Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

5

0

0

5

(4.6)

(0)

(0)

(1.5)

55

17

0

72

(50.9)

(15.7)

(0)

(22.2)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος:15Ε=109, 15Π=108,

Στις ομάδες ελέγχου, κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων
16Ε, το 40.7% του δείγματος φάνηκε να ερμηνεύει το διδασκόμενο θέμα (π.χ. διατύπωσαν
ευχές βασισμένοι στα βιώματά τους), ενώ δεν παρατηρήθηκε κάποια ένδειξη ανταπόκρισης με
στοιχεία φαντασίας ή χιούμορ.
Στις πειραματικές ομάδες, κατά τη δραστηριότητα 16Π, το 99.1% των παιδιών φάνηκε
να ερμηνεύει το διδασκόμενο θέμα (π.χ. διατύπωσαν ευχές με βάση τα βιώματά τους και
απέδωσαν με σχέδια τις ευχές τους). Οι αναφορές που σημειώθηκαν αφορούσαν το 0.9% του
δείγματος (π.χ. «Εύχομαι να βγάζω ιστό από τα χέρια μου»). Ακόμη, 9.2%των παιδιών
αποκρίθηκαν με χιούμορ (π.χ. γέλασαν με ευχές συμμαθητών όπως: «Εγώ εύχομαι να δω
δεινόσαυρο»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.16.
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Πίνακας 5.3.16. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 16

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

16Ε

16Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

44

0

0

44

(40.7)

(0)

(0)

(13.6)

108

1

10

119

(99.1)

(0.9)

(9.2)

(36.4)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 16Ε=108, 16Π=109

Στην προγραμματισμένη δραστηριότητα 17Ε, το 2.9% των παιδιών φάνηκε να ερμηνεύει
το διδασκόμενο θέμα (π.χ. σχολίασαν λέξεις που αναφέρθηκαν και εμπεριείχαν το δίγραφο
όπως «Το πεύκο είναι δέντρο»). Δεν παρατηρήθηκαν άλλες ενδείξεις δημιουργικής
προσέγγισης των διδασκόμενων θεμάτων.
Αντίστοιχα, στην πειραματική δραστηριότητα 17Π, το 71% των μαθητών αντέδρασε με
ερμηνευτικό τρόπο κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (π.χ. οι λέξεις των παιδιών της
πειραματικής που αποτελούσαν μέρος της γλώσσας της φανταστικής χώρας στην οποία
‘’ανήκουν’’ όπως: «Ευγενικός, Εύη, Ευαγγελία, ευγενική, Ευγενία, Λευτέρης, Παρασκευή
εφημερίδα, εύχομαι, ευχές, Δευτέρα, Παρασκευή, ευτυχία, Ελβετία, δεύτερος»). Το 1.9% των
παιδιών έδειξε να ανταποκρίνεται με φαντασία (π.χ. φαντάζονταν ότι είναι κάτοικοι μιας
φανταστικής χώρας π.χ. «Η χώρα μου έχει πολλούς δεινόσαυρους», «Πάμε να δείτε το
διαστημόπλοιό μου»), ενώ το 4.7% μετρήθηκε για τις χιουμοριστικές του αποκρίσεις (π.χ. γέλια
με μια λέξη που ανέφερε κρυφά στους συμμαθητές τους ένας μαθητής που δεν αποκάλυψαν
στην ερευνήτρια και στην εκπαιδευτικό»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.3.17.
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Πίνακας 5.3.17. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 17

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

17Ε

17Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

1

0

0

1

(1)

(0)

(0)

(0.3)

76

2

5

83

(71)

(1.9)

(4.7)

(26)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 17Ε=104, 17Π=107

Κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα με κωδικό 18Ε, οι μαθητές δεν φάνηκαν να
προσεγγίζουν δημιουργικά το διδασκόμενο θέμα.
Κατά την πειραματική δραστηριότητα 18Π, 89.9% αποκρίθηκαν ερμηνευτικά
(παρίσταναν με παντομίμα λέξεις που εμπεριείχαν διδασκόμενο δίγραφο). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.18.
Πίνακας 5.3.18. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 18

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

18Ε

18Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

98

0

0

98

(89.9)

(0)

(0)

(30)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 18Ε=109, 18Π=109
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Κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας με κωδικό 19Ε, το 8.5% των παιδιών
αποκρίθηκε με χιούμορ (π.χ. γέλασαν όταν άκουσαν τη λέξη μαυρούκα).
Στη δραστηριότητα 19Π, το 18.2% αντέδρασε με ερμηνευτικό τρόπο σε σχέση με το
διδασκόμενο θέμα

(π.χ. στις προτάσεις που δημιούργησαν συμπεριέλαβαν συνήθειες της

καθημερινής τους ζωής). Από τα υποκείμενα που συμμετείχαν, σε ποσοστό 86.4% διατύπωσαν
σχόλια με στοιχεία φαντασίας (π.χ. φαντάζονταν ότι παίζουν με μία μπάλα). Ακόμη το 39.1%
αποκρίθηκε χιουμοριστικά στο διδασκόμενο θέμα (π.χ. επαναλάμβαναν τις λέξεις που είχαν
δημιουργήσει οι ίδιοι και οι συμμαθητές τους και γελούσαν). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.19
Πίνακας 5.3.19. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 19

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

19Ε

19Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

0

0

9

9

(0)

(0)

(8.5)

(2.8)

20

95

43

158

(18.2)

(86.4)

(39.1)

(47.8)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 19Ε=106, 19Π=110

Κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας 20Ε, το 0.9% των παιδιών μετρήθηκε για την
ερμηνευτική του ανταπόκριση στο διδασκόμενο θέμα (π.χ. «Τυρί θα έπρεπε να ονειρεύεται, τι
να την κάνει την τσάντα ο ποντικός»). Επιπρόσθετα, 11.9% των παιδιών αποκρίθηκαν με
χιούμορ (π.χ. γέλια όταν κοιτούσαν κάποιες εικόνες, όπως την κότα με τα χρυσά παπούτσια).
Το ποσοστό για την ερμηνευτική ανταπόκριση του διδασκόμενου αντικειμένων από
τους μαθητές, στην πειραματική δραστηριότητα 20Π που εφαρμόστηκε σε αντικατάσταση της
20Ε, ήταν 80% (π.χ. σύνθεση πρωτότυπων ιστοριών), ενώ 3.6% των μαθητών επινόησαν
ιστορίες με φανταστικά χαρακτηριστικά (π.χ. «Φορούσε τα τσαρούχια του άντρα της αντί για
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παπούτσια», «Ένας άλλος πύραυλος του χάρισε βενζίνη. Μετά συνάντησε ένα αυτοκίνητο που
πετούσε για τη Ρουμανία». «Τα δυο ευρώ έπεσαν από τον πύραυλο στη θάλασσα και τα έπιασε
ένα ψαράς»). Ακόμη, 51.8% αποκρίθηκαν με χιούμορ (γέλια κατά τη σύνθεση ιστοριών). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.20.
Πίνακας 5.3.20. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 20

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

20Ε

20Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

1

0

13

14

(0.9)

(0)

(11.9)

(4.2)

88

4

57

149

(80)

(3.6)

(51.8)

(45.2)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 18Ε=109, 18Π=109Μέγεθος δείγματος: 20Ε=109, 20Π=110

Στις ομάδες ελέγχου, κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων
21Ε, το 0.9% των παιδιών φάνηκε να ερμηνεύει το διδασκόμενο θέμα

(π.χ. ανάκληση

καθημερινών καταστάσεων και σύνδεσή τους με το διδασκόμενο θέμα «Τζάκι έχει ο παππούς
μου στο χωριό»).
Το ίδιο ποσοστό (0.9%) μετρήθηκε να ερμηνεύει το διδασκόμενο θέμα στις
πειραματικές ομάδες, κατά τη δραστηριότητα 21Π (π.χ. «Είχα φτιάξει πολλά τζάκια σε
προηγούμενη δραστηριότητα»). Οι αναφορές των παιδιών με φανταστικά στοιχεία που
σημειώθηκαν ήταν 9.2% (π.χ. διατύπωσαν προτάσεις με λέξεις χωρίς το δίγραφο, που δεν
υπάρχουν στην πραγματικότητα όπως «Τοκίνητα», «ίχλα» κλπ). Επιπλέον, το 39.4% των
υποκειμένων αντιμετώπισε με χιουμοριστικό τρόπο το διδασκόμενο θέμα (π.χ. Γέλασαν όταν
ένας συμμαθητής είπε αυθόρμητα ότι του αρέσουν τα «τοκίνητα» αντί αυτοκίνητα, ‘’έκοβαν’’
τις λέξεις και γελούσαν). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.21.
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Πίνακας 5.3.21. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 21

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

21Ε

21Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

1

0

0

1

(0.9)

(0)

(0)

(0.3)

1

10

43

54

(0.9)

(9.2)

(39.4)

(16.5)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 21Ε=108, 21Π=109

Στην προγραμματισμένη δραστηριότητα 22Ε καθώς και κατά την πειραματική
δραστηριότητα 22Π, δεν μετρήθηκαν αναφορές που να φανερώνουν τη δημιουργική
ανταπόκριση των μαθητών στα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα. Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.22.
Πίνακας 5.3.22. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 22

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

22Ε

22Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 22Ε=108, 22Π=109
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Το ίδιο ισχύει και για την προγραμματισμένη δραστηριότητα με κωδικό 23Ε.
Στην πειραματική δραστηριότητα 23Π, οι αναφορές των παιδιών που θεωρήθηκαν ως
ερμηνευτικές ήταν 79.8% (π.χ. διατύπωση σεναρίων με αφορμή λέξεις που περιείχαν το
διδασκόμενο δίγραφο «Τσουνάμι. Καθόμουν στην παραλία, ζεσταινόμουν και ξαφνικά είδα το
τσουνάμι να έρχεται», «Ανέβηκα στις σκάλες και έκανα τσουλήθρα»). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.23.
Πίνακας 5.3.23. Πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης
Διδασκαλία 23

Δημιουργική ανταπόκριση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

23Ε

23Π

Σύνολο

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων
γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές
φαντασία

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

87

0

0

87

(79.8)

(0)

(0)

(26.6)

με

Χιουμοριστικές
αναφορές και
αποκρίσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Μέγεθος δείγματος: 23Ε=108, 23Π=109
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Πίνακας 5.3.24. Συγκεντρωτικός πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης για τις δραστηριότητες 1-23
Δημιουργική ανταπόκριση
Μορφές συμπεριφοράς

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων γλωσσικών
θεμάτων

Αναφορές με φαντασία

Χιουμοριστικές
και αποκρίσεις

Δραστηριότητες

1Ε

2Ε

3Ε

4Ε

5Ε

6Ε

7Ε

8Ε

9Ε

10Ε

11Ε

12Ε

1Π

2Π

3Π

4Π

5Π

6Π

7Π

8Π

9Π

10Π

11Π

12Π

10
(10)

12
(11.7)

0
(0)

1
(1)

20
(18.3)

0
(0)

3
(2.9)

33
(30.3)

0
(0)

5
(4.6)

0
(0)

1
(0.9)

101
(96.2)

53
(53)

20
(18)

77
(72)

104
(100)

12
(10.8)

17
(15.9)

74
(66.7)

0
(0)

89
(81.7)

110
(100)

3
(2.7)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

101
(96.2)

53
(53)

50
(45)

24
(22.4)

9
(8.7)

0
(0)

94
(87.9)

74
(66.7)

0
(0)

0
(0)

2
(1.8)

0
(0)

12
(12)

0
(0)

15
(14.7)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

15
(13.8)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

1
(0.3)

100
(95.2)

55
(55)

68
(61.3)

73
(68.2)

16
(15.4)

50
(45)

41
(38.3)

67
(60.4)

105
(94.6)

0
(0)

30
(27.3)

3
(0.9)

αναφορές

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105, 2Ε=103, 2Π=100, 3Ε=102, 3Π=111, 4Ε=101, 4Π=107, 5Ε=109, 5Π=104, 6Ε=106, 6Π=111, 7Ε=102, 7Π=107, 8Ε=109, 8Π=111, 9Ε=108, 9Π=111,
10Ε=108, 10Π=109, 11Ε=109, 11Π=110, 12Ε=109, 12Π=111, 13Ε=105, 13Π=108, 14Ε=109, 14Π=103, 15Ε=109, 15Π=108, 16Ε=108, 16Π=109, 17Ε=104, 17Π=107, 18Ε=109, 18Π=109,
19Ε=106, 19Π=110, 20Ε=109, 20Π=110, 21Ε=108, 21Π=109, 22Ε=108, 22Π=109, 23Ε=108, 23Π=109
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Πίνακας 5.3.24. Συγκεντρωτικός πίνακας συχνοτήτων δημιουργικής ανταπόκρισης (συνέχεια)
Δημιουργική ανταπόκριση
13Ε

14Ε

15Ε

16Ε

17Ε

18Ε

19Ε

20Ε

21Ε

22Ε

23Ε

13Π

14Π

15Π

16Π

17Π

18Π

19Π

21Π

21Π

22Π

23Π

5
(4.8)

0
(0)

5
(4.6)

44
(40.7)

1
(1)

0
(0)

0
(0)

1
(0.9)

1
(0.9)

0
(0)

0
(0)

142
(5.8)

108
(100)

47
(45.6)

55
(50.9)

108
(99.1)

76
(71)

98
(89.9)

20
(18.2)

88
(80)

1
(0.9)

0
(0)

87
(79.8)

1348
(55.1)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

2
(1.9)

2
(1.9)

17
(15.7)

1
(0.9)

2
(1.9)

0 (0)

95
(86.4)

4
(3.6)

10
(9.2)

0
(0)

0
(0)

540
(22.1)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

9
(8.5)

13
(11.9)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

64
(2.6)

73
(67.6)

66
(64.1)

0
(0)

10
(9.2)

5
(4.7)

0
(0)

43
(39.1)

57
(51.8)

43
(39.4)

0
(0)

0
(0)

902
(36.8)

Μορφές συμπεριφοράς

Ερμηνεία
των
διδασκόμενων γλωσσικών
θεμάτων

Σύνολο
1Ε-23Ε
Σύνολο
1Π-23Π

Αναφορές με φαντασία

Χιουμοριστικές
και αποκρίσεις

αναφορές

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105, 2Ε=103, 2Π=100, 3Ε=102, 3Π=111, 4Ε=101, 4Π=107, 5Ε=109, 5Π=104, 6Ε=106, 6Π=111, 7Ε=102, 7Π=107, 8Ε=109, 8Π=111, 9Ε=108, 9Π=111,
10Ε=108, 10Π=109, 11Ε=109, 11Π=110, 12Ε=109, 12Π=111, 13Ε=105, 13Π=108, 14Ε=109, 14Π=103, 15Ε=109, 15Π=108, 16Ε=108, 16Π=109, 17Ε=104, 17Π=107, 18Ε=109, 18Π=109,
19Ε=106, 19Π=110, 20Ε=109, 20Π=110, 21Ε=108, 21Π=109, 22Ε=108, 22Π=109, 23Ε=108, 23Π=109
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Τα αποτελέσματα αυτά απαντούν στο 3ο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης και
δείχνουν τη διαφορά των δύο ομάδων (πειραματικών ομάδων και ομάδων ελέγχου) ως προς τη
δημιουργική ανταπόκριση των παιδιών. Ειδικότερα, τα ποσοστά της ερμηνευτικής προσέγγισης
των διδασκόμενων γλωσσικών θεμάτων, των αναφορών με φαντασία αλλά και των
χιουμοριστικών αναφορών των μαθητών των πειραματικών ομάδων που μελετήθηκαν είναι
μεγαλύτερα

έναντι

των

αντίστοιχων

ποσοστών

των

ομάδων

ελέγχου.
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Πρόσθετα αποτελέσματα σχετικά με την δημιουργική ανταπόκριση των παιδιών,
όπως προέκυψαν από το ημερολόγιο παρατήρησης.
Στο ημερολόγιο, καταγράφηκε ότι στις ομάδες ελέγχου οι ερωτήσεις των
εκπαιδευτικών, διαδέχονταν η μία την άλλη με γρήγορο ρυθμό, με αποτέλεσμα να μη
δίνεται η ευκαιρία έκφρασης από τα παιδιά των βιωμάτων ή των επιθυμιών τους (π.χ.
Εκπ: «Φτάνει. Ποιος άλλος είναι στην εικόνα»; « Κυρία εγώ το άλλο Σάββατο θα
πάω στα χιόνια», Εκπ: «Πολύ ωραία, αλλά τώρα ρωτάω κάτι άλλο»). Από την άλλη,
«Στις πειραματικές ομάδες εντύπωση προξένησε το ότι οι μαθητές δημιούργησαν
σύνθετες λέξεις και άντλησαν ιδέες για τη σύνθεση ιστοριών από τη ζωή τους (τα
παιχνίδια τους και τις προτιμήσεις τους) και ειδικά στη δραστηριότητα 1Π. Επιπλέον,
«Στη δραστηριότητα 2Ε οι προτάσεις και οι ιστορίες που συνέθεσαν οι μαθητές ήταν
κυρίως

περιγραφικές

και

κυριολεκτικές.

Αντίθετα

κατά

την

πειραματική

δραστηριότητα με κωδικό 2Π, περισσότεροι μαθητές ανταποκρίθηκαν και μάλιστα
δημιουργικά,

διατυπώνοντας

προτάσεις

με

ερμηνευτικό

χαρακτήρα

και

ενεργοποιώντας τη φαντασία τους. Κάθε φορά που επινοούσαν ιστορίες ανέφεραν
καταστάσεις μη πραγματικές, φαντάζονταν γεγονότα που δεν γίνονται και δεν
δίσταζαν να παραβαίνουν τους κανόνες και να λειτουργούν περισσότερο
αντισυμβατικά». Ακόμη,

σημειώθηκε ως πιθανή επεξήγηση της απουσίας

δημιουργικών συμπεριφορών στις δραστηριότητες του προγράμματος «Η τάση των
παιδιών να περιγράφουν τα στοιχεία του κειμένου, αποκρινόμενα στις ερωτήσεις των
εκπαιδευτικών οι οποίες παρωθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση». Στο ημερολόγιο
σημειώθηκε επίσης ότι «Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στις πειραματικές
δραστηριότητες συχνά μοιράζονταν τα βιώματά τους, για τα οποία οι συμμαθητές
τους έδειχναν ενδιαφέρον». Ενδεικτικά καταγράφηκε, σχετικά με τη δραστηριότητα
4Π, ότι «Συχνά οι μαθητές επέκτειναν την ιδέα της δραστηριότητας, προσθέτοντας
στις ζωγραφιές τους περισσότερα αντικείμενα λέξεων από όσα όριζαν οι οδηγίες.
Δημιούργησαν σενάρια εντάσσοντας σε αυτά τον εαυτό τους ως πρωταγωνιστή (τα
παιδιά δεν ζωγράφισαν μόνο το αντικείμενο που τους ζητήθηκε αλλά δημιούργησαν
και ιστορίες που πλαισίωναν το αντικείμενο). Με δική τους πρωτοβουλία
ασχολήθηκαν με το σχολικό βιβλίο, από το οποίο επέλεξαν πληροφορίες από το
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σχετικό κείμενο που είχαν διδαχθεί, τις οποίες επεξεργάστηκαν και χρησιμοποίησαν
με δικούς τους τρόπους».
Ακόμη στο ημερολόγιο έχει καταγραφεί ότι «Πολύ συχνά οι μαθητές
ερμήνευαν με έναν δικό τους τρόπο τα διδασκόμενα θέματα π.χ. στη δραστηριότητα
11Π τροποποιούσαν τις λέξεις, έτσι ώστε να εμπεριέχει το δίγραφο /τζ/ (μετεωρίτης,
πύρατζος)». Επιπλέον για τις δραστηριότητες 13Π και 14Π στο ημερολόγιο έχει
καταγραφεί ότι «Οι μαθητές ερμήνευσαν το διδασκόμενο θέμα, το εμπλούτισαν με
στοιχεία

φαντασίας

και

χιούμορ,

δημιουργώντας

μια

ευχάριστη

σχολική

ατμόσφαιρα». Για τη δημιουργική ανταπόκριση των μαθητών των ομάδων ελέγχου
στο ημερολόγιο αναφέρθηκε ότι «Οι μαθητές επεξεργάζονταν τα διδασκόμενα
θέματα κυριολεκτικά, έδιναν όλοι τις ίδιες απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεταν οι
εκπαιδευτικοί χωρίς να αποκλίνουν ή να μοιράζονται προσωπικές τους εμπειρίες, ενώ
εντύπωση προξένησε η παντελής απουσία αναφορών των μαθητών με φαντασία και
χιούμορ». Από τις σημειώσεις που προέκυψαν από το ημερολόγιο σχετικά με την
δημιουργική ανταπόκριση των μαθητών αναφέρεται επίσης ότι: «Στις ομάδες ελέγχου
και ιδιαίτερα κατά την 15Ε, τα παιδιά είχαν την τάση να περιγράφουν τα στοιχεία του
κειμένου και όχι να παρεμβάλουν δικές τους ερμηνείες», ενώ για τη δραστηριότητα
15Π, στο ημερολόγιο σημειώθηκε ότι «Τα παιδιά έδειξαν να κρίνουν – να
ερμηνεύουν το περιεχόμενο του κειμένου, την αισθητική του ακούσματος, αλλά και
το σύνολο της διαδικασίας. Γενικά, παρατηρήθηκαν ενδείξεις ερμηνείας του
κειμένου, π.χ. ανάσυρση βιωμάτων των παιδιών κατά το σχολιασμό του κειμένου και
στοιχεία που δεν υπήρχαν στο κείμενο, όπως απαντήσεις ότι «Ο ψαράς ήταν
λυπημένος», ή «Λίγο στεναχωρημένος, επειδή έχασε το κλειδί» ή «Ήρεμος επειδή
του έδωσε το ψαράκι ένα μαγικό κλειδί». Οι δραστηριότητες 16Ε και 16Π, έδωσαν
την ευκαιρία στα παιδιά στις πειραματικές ομάδες και στις ομάδες ελέγχου να
ερμηνεύσουν το διδασκόμενο αντικείμενο: «Οι μαθητές, διατύπωσαν ευχές σύμφωνα
με τα βιώματά τους» ενώ επιπλέον στην 16Π οι μαθητές απέδωσαν με σχέδια τις
ευχές τους». Ακόμη, «Οι λέξεις με το δίγραφο που ανακοίνωσαν οι μαθητές κατά τη
δραστηριότητα 16Π, θεωρήθηκαν ερμηνευτικές καθώς αποτελούσαν μέρος της
γλώσσας της φανταστικής χώρας στην οποία ανήκαν». Από την άλλη, «Ενδείξεις
επέκτασης του κειμένου με φανταστικά στοιχεία ή στοιχεία φαντασίας δεν υπήρξαν
στις ομάδες ελέγχου, καθώς οι διάλογοι που έγιναν με τους εκπαιδευτικούς
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παρωθούσαν σε μία ρεαλιστική επεξεργασία, και ως προς αυτό δεν παρατηρήθηκε
κάποια παρέκκλιση από την πλευρά των παιδιών». Για τη δραστηριότητα 19 στο
ημερολόγιο αναφέρεται ότι «Στις πειραματικές ομάδες, οι μαθητές παρέκκλιναν από
το πραγματικό με αποτέλεσμα να εμπλέκονται περισσότερο στη διαδικασία της
μάθησης. Ανέφεραν περισσότερες από μια λέξεις που επινόησαν οι ίδιοι και έπειτα
τις συνέδεαν με καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής. Η δραστηριότητα
προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων μαθητών». Για τις ομάδες ελέγχου στο
ημερολόγιο καταγράφηκε ότι οι μαθητές προσέγγιζαν αποκλειστικά ρεαλιστικά το
διδασκόμενο θέμα και όταν κάποιοι ανέφεραν χιουμοριστικά στοιχεία, αυτό
προκάλεσε αναστάτωση στην τάξη, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να προβούν σε
παρατηρήσεις και συμβουλές στα παιδιά να μην ‘’πετάγονται’’ και διαταράσσουν την
ησυχία». Τέλος, «Στις δραστηριότητες 20Π και 23Π τα παιδιά είχαν σε μεγαλύτερο
βαθμό τον έλεγχο για την εξέλιξη της διαδικασίας. Το γεγονός αυτό άφηνε περιθώρια
για ενσωμάτωση από πλευράς τους αυθόρμητων και ερμηνευτικών στοιχείων,
στοιχείων φαντασίας και χιούμορ, σε σύγκριση με τους μαθητές των ομάδων ελέγχου,
από τους οποίους αναμένονταν συγκεκριμένες απαντήσεις στις επαναληπτικές
δραστηριότητες». Τα αποτελέσματα αυτά επισφραγίζουν τα αποτελέσματα που
αποτυπώθηκαν στις κλείδες παρατήρησησης.
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5.4. Αποτελέσματα ως προς την πολύπλευρη ενεργοποίηση του δείγματος
Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι ενδείξεις για την πολύπλευρη ενεργοποίηση
των υποκειμένων, δηλαδή σε μη λεκτικό - σωματικό, νοητικό, κοινωνικό και
συναισθηματικό επίπεδο.
Στις ομάδες ελέγχου, κατά τις δραστηριότητες 1Ε, 49% των παιδιών
μετρήθηκαν να παρουσιάζουν ενδείξεις συμμετοχής με το βλέμμα τους (π.χ. βλέμμα
προς την εικόνα του σχολικού βιβλίου, προς τους εκπαιδευτικούς), τις εκφράσεις του
προσώπου τους, τις κινήσεις τους (π.χ. σήκωναν το χέρι τους για να πάρουν το λόγο).
Επίσης, 45% των παιδιών θεωρήθηκε ότι ενεργοποιήθηκαν σε νοητικό επίπεδο (π.χ.
εύρεση και

επεξεργασία 15 σύνθετων λέξεων, περιγραφή χιονανθρώπων,

επιχειρηματολογία σχετικά με το όνομα του

χιονάνθρωπου του κειμένου). Σε

κοινωνικό επίπεδο, μετρήθηκαν 32% των υποκειμένων να αλληλοεπιδρούν με τους
συμμαθητές τους (π.χ. επικοινωνία για αλληλοβοήθεια στη γραφή λέξεων,
βλεμματική επαφή με το έργο του συμμαθητή για επιβεβαίωση ότι έγραψε σωστά τη
λέξη, μοίρασμα μαρκαδόρων, ένας μαθητής έδωσε τη σειρά του στον διπλανό του)
και 12% σε συναισθηματικό επίπεδο (π.χ. τα παιδιά αποκρίθηκαν με γέλια όταν ένα
παιδί ανέφερε τη λέξη ‘χαζοχαρούμενος’, είχαν έκφραση υπερηφάνειας όταν
λάμβαναν θετικά σχόλια).
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της 1Π, το 95.2% των παιδιών ενεργοποιήθηκε
σε επίπεδο μη λεκτικό-σωματικό συμμετέχοντας με το βλέμμα (π.χ. προς τους
συμμαθητές, τα έργα τους, τα έργα των συμμαθητών τους), με τις εκφράσεις του
προσώπου τους (π.χ. εκφράσεις έκπληξης, απορίας, ανυπομονησίας, ενδιαφέροντος),
τις κινήσεις τους (π.χ. σήκωναν το χέρι τους για να πάρουν το λόγο, έδειχναν τις
ζωγραφιές τους, παρίσταναν τον χιονάνθρωπο που ζωγράφισαν) και τη στάση του
σώματός τους (π.χ. στροφή του σώματος προς τους συμμαθητές τους,
ανασηκώνονταν ή σηκώνονταν από την καρέκλα για να δείξουν τη ζωγραφιά τους
στην ολομέλεια, για την αναζήτηση μαρκαδόρων). Επίσης, το σύνολο των
υποκειμένων αυτών φάνηκε να ενεργοποιούνται νοητικά (π.χ. εύρεση - επινόηση και
επεξεργασία 105 σύνθετων λέξεων, επεξήγηση του ονόματος του δικού τους
χιονάνθρωπου, επιλογή πληροφοριών από τις δικές τους εικόνες). Επίσης, 72.4%
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μετρήθηκαν για την κοινωνική ενεργοποίησή τους (π.χ. επικοινωνία για
αλληλοβοήθεια, για ανατροφοδότηση, παρουσίαση των έργων τους για διευκρινίσεις
πάνω στα έργα συμμαθητών τους, στη γραφή λέξεων, ανταλλαγή ιδεών, σχολιασμός
έργων π.χ. «Μπορείς να γράψεις χιονόπαιδο», «Ποιο χρώμα θέλεις;»). Επίσης, στην
ίδια δραστηριότητα μετρήθηκε ότι το 92.4% έκανε αναφορές σε συναισθήματα τα
οποία συνέδεσαν με το διδασκόμενο θέμα (σύνθετες λέξεις) (π.χ. επιφωνήματα χαράς
«Υes» όταν δόθηκαν οι οδηγίες αλλά και αργότερα όταν δόθηκε παράταση για να
ολοκληρώσουν τις ζωγραφιές τους, «Ουάου», όταν κοιτούσαν τα έργα των
συμμαθητών, ενθουσιασμός, γέλια με τις αστείες λέξεις που είχαν επινοήσει οι
συμμαθητές, «Χιονοκότα είπες;», «Κοιτάξτε κάτι πολύ αστείο», επιφωνήματα φόβου
«Ααα», όταν ένα παιδί παρουσίασε τον χιονοδράκουλα και ανέφερε ότι έχει μεγάλα
δόντια). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.1.
Πίνακας 5.4.1. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίησης
Διδασκαλία 1

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

1Ε

1Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

49

45

32

12

138

(49)

(45)

(32)

(12)

(34.5)

100

105

76

97

378

(95.2)

(100)

(72.4)

(92.4)

(90)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105

Στις δραστηριότητες του προγράμματος 2Ε, μετρήθηκε ότι 29.1% των
παιδιών των ομάδων ελέγχου έδειξαν να συμμετέχουν με το βλέμμα τους, τις
εκφράσεις του προσώπου τους, τις κινήσεις τους και τη στάση του σώματός τους. Για
τη νοητική τους ενεργοποίηση μετρήθηκε το 31.1% (π.χ. περιγραφή των εικόνων,
σύνδεση με βιώματα και γνώσεις, διατύπωση υποθέσεων). Το 5.8% φανέρωσε
ενδείξεις κοινωνικής ενεργοποίησης (συμπλήρωσαν τα λεγόμενα συμμαθητών τους
π.χ. στην ερώτηση εκπαιδευτικού «Που το έχει το κλειδί;» ένα παιδί απάντησε: «Στο
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στόμα» και ένα άλλο συμπλήρωσε «Και το σέρνει»). Το 1% του δείγματος μετρήθηκε
ως προς τη συναισθηματική του ενεργοποίηση (π.χ. η έκφραση της επιθυμίας παιδιού
να έπαιζε χιονοπόλεμο).
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 2Π, παρατηρήθηκε ότι 65% των παιδιών
έδειξαν επανειλημμένα να συμμετέχουν με το βλέμμα, τις εκφράσεις του προσώπου,
τις κινήσεις και τη στάση του σώματος. Επίσης, το 53% των υποκειμένων αυτών
φάνηκε να ενεργοποιούνται νοητικά (π.χ. μνημονική ανάκληση έργων των
συμμαθητών τους με τις σύνθετες λέξεις και σύνθεση σεναρίων), ενώ 19%
ενεργοποιήθηκαν κοινωνικά (π.χ. λεκτικές αλληλεπιδράσεις και συνεργασία για τη
σύνθεση σεναρίων). Ακόμη, στο 50% των υποκειμένων παρατηρήθηκαν ενδείξεις
συναισθηματικής ενεργοποίησης (π.χ. επιφωνήματα ενθουσιασμού, αναφορές και
σωματικές αντιδράσεις ανυπομονησίας, γέλια, θυμός όταν ένας συμμαθητής διέκοψε
τον άλλο). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.2.
Πίνακας 5.4.2. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίησης
Διδασκαλία 2

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

2Ε

2Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

30

32

6

1

69

(29.1)

(31.1)

(5.8)

(1)

(16.7)

65

53

19

50

187

(65)

(53)

(19)

(50)

(46.8)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 2Ε=103, 2Π=100

Στις δραστηριότητες της διδασκαλίας 3Ε, το 31.4% θεωρήθηκε ότι
ενεργοποιήθηκαν σε μη λεκτικό - σωματικό επίπεδο. Επίσης, φάνηκε ότι το 52%
ενεργοποιήθηκε σε νοητικό επίπεδο (π.χ. εντόπισαν και επεσήμαναν τα διδασκόμενα
δίγραφα σε κείμενο του σχολικού βιβλίου), το 14.7% σε κοινωνικό επίπεδο (π.χ.
υποδείξεις σε συμμαθητή για τη σελίδα στην οποία βρίσκονταν «Εδώ είμαστε»,
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παροχή βοήθειας για τη γραφή του διδασκόμενου δίγραφου /τσ/) και το 6.9% των
παιδιών παρατηρήθηκε να ενεργοποιείται συναισθηματικά (π.χ. αύξηση έντασης
φωνής με ενθουσιασμό π.χ. «Κερδίσαμε», ανυπομονησία να προλάβουν να γράψουν
περισσότερες λέξεις από την άλλη ομάδα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας που
εφαρμόστηκε στον Πίνακα «Άντε γρήγορα»).
Στη δραστηριότητα που εφαρμόστηκε αντί των παραπάνω, με κωδικό 3Π, όλα
τα υποκείμενα έδειξαν συμμετοχή με το βλέμμα τους, με τις εκφράσεις τους, με τις
κινήσεις και τη στάση του σώματός τους (προσποιούνταν πως πιάνουν τη μπάλα,
πρότασσαν τα χέρια τους ζητώντας τη μπάλα ή σήκωναν χέρι για να πάρουν το λόγο,
έστρεφαν το σώμα τους σε όποιον κρατούσε τη μπάλα). Το 90.1% φανέρωσε
ενδείξεις νοητικής ενεργοποίησης (π.χ. αναζήτηση λέξεων με τα διδασκόμενα
δίγραφα, ανάκληση προσωπικών τους καθημερινών καταστάσεων με λέξεις που
ειπώθηκαν και που περιείχαν το διδασκόμενο δίγραφο, όπως «Κατσαρίδες,
αράχνες»). Σε κοινωνικό επίπεδο, μετρήθηκε να ενεργοποιείται το 92.2% των
υποκειμένων (αλληλεπιδρούσαν λεκτικά με τους συμμαθητές τους π.χ. ανακοίνωση
λέξεων ταυτόχρονα ενώ πετούσαν τη μπάλα στους συμμαθητές του, διάλογοι σχετικά
με τις κατσαρίδες, επιθυμία να συμμετέχουν απευθυνόμενοι προς συμμαθητές τους
«Νικόλα σε παρακαλώ», «Δεν είσαι φίλος μου;», «Είμαστε φίλοι;»). Ακόμη, στο
90.1% των υποκειμένων παρατηρήθηκαν ενδείξεις συναισθηματικής ενεργοποίησης
(π.χ. χαρά, ενθουσιασμός, ανυπομονησία, επιθυμία να συνεχιστεί η δραστηριότητα,
απογοήτευση όταν δεν τους πετούσαν τη «μπάλα» οι συμμαθητές τους, γέλια όταν
έπιαναν την μπάλα, χαμόγελα). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.4.3.
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Πίνακας 5.4.3. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίησης
Διδασκαλία 3

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

3Ε

3Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

32

53

15

7

107

(31.4)

(52)

(14.7)

(6.9)

(26.2)

111

100

94

100

405

(100)

(90.1)

(92.2)

(90.1)

(91.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 3Ε=102, 3Π=111

Κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 4Ε, οι οποίες εφαρμόστηκαν
στις ομάδες ελέγχου, 42.6% των παιδιών μετρήθηκαν να δραστηριοποιούνται σε μηλεκτικό σωματικό επίπεδο (π.χ. σηκώνοντας χέρι για να δώσουν απαντήσεις). Σε
νοητικό επίπεδο φάνηκε να ενεργοποιούνται 53.5% των παιδιών (π.χ. ανέφεραν
υποθέσεις για το τι μπορεί να ανοίγει το κλειδί που αναφέρεται στο κείμενο όπως:
«Πόρτα, μπαούλο με θησαυρό, κουτί, αυτοκίνητο, μυστική πόρτα, καγκελόπορτα του
σχολείου, σπιτάκι του σκύλου»). Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις κοινωνικής και
συναισθηματικής ενεργοποίησης σε αυτή τη διδασκαλία.
Στη δραστηριότητα 4Π, το σύνολο των υποκειμένων έδειξε επανειλημμένα να
συμμετέχει με το βλέμμα, τις εκφράσεις του προσώπου, τις κινήσεις και τη στάση του
σώματος (π.χ. συμπλήρωναν τις απαντήσεις τους με κινήσεις και τη στάση του
σώματός τους «Γιατί κάνεις έτσι; Οι άνθρωποι βάζουν έτσι τα ρούχα κι όχι έτσι»).
Επίσης, στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, όλα τα υποκείμενα έδειξαν ότι
ενεργοποιήθηκαν σε νοητικό επίπεδο (επιλέγοντας πληροφορίες από το διδασκόμενο
κείμενο για να δώσουν απαντήσεις π.χ. «…τα παιδιά αν δοκιμάσουν στη ντουλάπα
τους μπορεί να ανοίξει», «Να και ο Μολύβιος, να και το κλειδί», «Αμάν δεν ξέρετε
αυτό που δείχνει ότι ανοίγει στα επόμενα κείμενα το βιβλίο» και διατυπώνοντας
υποθετικά σενάρια σχετικά με το τι μπορεί να ξεκλειδώνει το κλειδί του
διδασκόμενου κειμένου π.χ. «Ένα μπαούλο με ρούχα», «Το κλειδί ανοίγει μια
εκκλησία», «Μια ντουλάπα που έχει μέσα αράχνες και έντομα», «Γκαράζ», «Ένα
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σπίτι με πολλά ντουλάπια», «Ένα σεντούκι με θησαυρό», «Τσίρκο», «Ένα μπαρ στην
παραλία»). Το σύνολο του δείγματος φάνηκε να ενεργοποιείται και σε κοινωνικό
επίπεδο (συμφωνία ή διαφωνία με τις απόψεις συμμαθητών, σχολιασμός, διάλογοι για
το διδασκόμενο θέμα, παρουσίαση των ζωγραφιών τους στο διπλανό) αλλά και σε
συναισθηματικό επίπεδο (π.χ. «Μου αρέσει η παντομίμα κυρία!», διατύπωση
διαμαρτυριών π.χ. «Κυρία ο Σωτήρης το είπε», «Κυρία είχε δει τη ζωγραφιά ο Ηλίας,
δεν είναι δίκαιο», «Kυρία δεν είδα»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.4.4.
Πίνακας 5.4.4. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίησης
Διδασκαλία 4

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

4Ε

4Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

43

54

0

0

97

(42.6)

(53.5)

(0)

(0)

(24)

107

107

107

107

428

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 4Ε=101, 4Π=107

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες 5Ε, παρατηρήθηκαν στο 59.6% των
παιδιών των ομάδων ελέγχου εκφράσεις προσώπου απορίας (π.χ. για το που μπορεί
να βρίσκεται η κασετίνα που «χάθηκε»), συμμετοχή των παιδιών με κινήσεις και τη
στάση του σώματός τους (π.χ. σήκωναν χέρι, έστρεφαν το σώμα τους προς το
συμμαθητή που υποτίθεται ότι έχασε την κασετίνα) αλλά και με το βλέμμα τους (στη
φωτοτυπία, στις αγγελίες που έφερε η εκπαιδευτικός). Για τη νοητική τους
ενεργοποίηση μετρήθηκε το 56% (π.χ. περιέγραψαν το αντικείμενο που χάθηκε
‘’κασετίνα’’), έκαναν χρήση πληροφορίας του κειμένου ‘’σκύλος με κλειδί’’ για να
δώσουν απαντήσεις, συνέδεσαν δεδομένες πληροφορίες και έγραψαν αγγελίες,
ανακάλεσαν φθόγγους, ακολούθησαν τις οδηγίες, έκαναν υποθέσεις), για την
κοινωνική ενεργοποίηση μετρήθηκε το 3.7% (π.χ. παροχή βοήθειας σε συμμαθητή)
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και 9.2% των παιδιών εκφράστηκαν συναισθηματικά (π.χ. ανησυχία για τυχόν μη
εύρεση του χαμένου αντικειμένου «Και αν δεν την βρούμε την κασετίνα;»).
Στην πειραματική ομάδα, κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 5Π, το
σύνολο των υποκειμένων φάνηκε να ενεργοποιείται σε μη λεκτικό – σωματικό
επίπεδο (π.χ. παρατηρήθηκαν εκφράσεις ευχαρίστησης, βλέμμα προς το γραπτό και
προς τους συμμαθητές όταν διάβαζαν τις αγγελίες τους, κινήσεις για να
συμμετέχουν), καθώς και σε νοητικό επίπεδο (ακολούθησαν τις οδηγίες, έκαναν
υποθέσεις, αναζήτησαν εικόνες στο διαδίκτυο, επινόησαν αγγελίες και επιχειρήματα
για να προωθήσουν παιχνίδια, ζώα, σπίτια προς πώληση/ενοικίαση, ανακάλεσαν
φθόγγους και καταστάσεις της καθημερινής ζωής (π.χ. «Είχα γράψει παλιά μια
αγγελία»), μιμήθηκαν καθημερινές περιστάσεις, εξοικειώθηκαν με τη χρήση του
υπολογιστή). Για την κοινωνική ενεργοποίηση μετρήθηκε το 43.3% (παρουσίασαν τα
έργα τους στους συμμαθητές, διατύπωσαν απορίες για τα έργα συμμαθητών,
βοήθησαν τους συμμαθητές τους, ασχολήθηκαν με τις ζωγραφιές συμμαθητών τους),
και 94.2% εκφράστηκαν συναισθηματικά (π.χ. εκφράσεις περιέργειας, έκπληξης,
απορίας για έργα συμμαθητών και χαράς για τις αγγελίες με αστείο περιεχόμενο). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.5.
Πίνακας 5.4.5. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίησης
Διδασκαλία 5

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

5Ε

5Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

65

61

4

10

140

(59.6)

(56)

(3.7)

(9.2)

(32.1)

104

104

45

98

351

(100)

(100)

(43.3)

(94.2)

(84.4)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 5Ε=109, 5Π=104

279

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες 6Ε, 31.1% των παιδιών μετρήθηκαν
να δείχνουν συμμετοχή με το βλέμμα τους (π.χ. βλέμμα προς τον πίνακα, το σχολικό
βιβλίο, προς τους εκπαιδευτικούς), τις εκφράσεις του προσώπου τους (π.χ. εκφράσεις
ανυπομονησίας να συμμετέχουν), τις κινήσεις τους (π.χ. σήκωναν το χέρι τους για να
πάρουν το λόγο για να δώσουν απαντήσεις για το ποιες λέξεις περιείχαν τα δίγραφα ή
για να σηκωθούν στον Πίνακα). Επίσης, 98.1% των παιδιών θεωρήθηκε ότι
ενεργοποιήθηκαν σε νοητικό επίπεδο (π.χ. εντοπισμός δίγραφου σε λέξεις - οπτική
διάκριση και επισήμανσή του). Σε κοινωνικό επίπεδο, μετρήθηκαν 4.7% των
υποκειμένων να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους (π.χ. έδειξαν τα δίγραφα
στο βιβλίο του διπλανού τους όταν δυσκολευόταν), ενώ το 14.2% μετρήθηκε για τη
συναισθηματική του ενεργοποίηση (π.χ. χαμογελούσαν και είχαν εκφράσεις
ανυπομονησίας να σηκωθούν στον Πίνακα ή να αναφέρουν τις λέξεις με τα δίγραφα
που είχαν εντοπίσει).
Στις πειραματικές δραστηριότητες 6Π, το σύνολο του δείγματος μετρήθηκε
για τη μη- λεκτική-σωματική του ενεργοποίηση (π.χ. αμέσως μόλις δόθηκαν οι
οδηγίες ένα παιδί είπε : «Έτσι: μπαμ» και χτύπησε παλαμάκια, «Περπατούσαν με
βάση το ρυθμό του ακούσματος», «Έκαναν στροφές», «Κουνούσαν τα χέρια σα να
κρατούσαν ένα τιμόνι»). Ομοίως, σε ποσοστό 100% οι μαθητές φάνηκαν να
ενεργοποιούνται νοητικά (π.χ. εντοπισμός δίγραφου σε λέξεις ‘’ηχητική διάκριση’’
και επισήμανση με παλαμάκια, επανάληψη ‘’χαμηλόφωνα’’ κάθε λέξης που άκουγαν
για να εξετάσουν αν έχει μέσα τα δίγραφα /γκ/ /γγ/). Ακόμη, το 17.1% των
υποκειμένων ενεργοποιήθηκε σε κοινωνικό επίπεδο (π.χ. έδειχναν τα πόδια τους σε
συμμαθητές τους που δεν κατάφερναν να περπατήσουν με βάση τον ρυθμό του
μουσικού ακούσματος). Όσον αφορά τη συναισθηματική ενεργοποίηση των παιδιών
το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 92.8% (π.χ. «Μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό το
παιχνίδι», Εκπ.: «Σας άρεσε αυτό που κάνατε;» Όλα τα παιδιά φώναξαν «Ναι!»
γέλια, έκφραση ενθουσιασμού, με το πέρας της δραστηριότητας). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.6.
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Πίνακας 5.4.6. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίησης
Διδασκαλία 6

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

6Ε

6Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

33

104

5

15

157

(31.1)

(98.1)

(4.7)

(14.2)

(37)

111

111

19

103

344

(100)

(100)

(17.1)

(92.8)

(77.5)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 6Ε=106, 6Π=111

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της 7Ε, 35.3% μετρήθηκαν για τη μη λεκτικήσωματική τους ενεργοποίηση (π.χ. διατηρούσαν το βλέμμα τους στο σχολικό βιβλίο,
έστρεφαν το σώμα τους προς τους εκπαιδευτικούς, σήκωναν χέρι για να απαντήσουν
στο ερώτημα των εκπαιδευτικών σχετικά με το κατάλληλο δίγραφο που έπρεπε να
συμπληρωθεί στα κενά δεδομένων λέξεων, για τις λέξεις που αντιστοιχούσαν σε
εικόνες αντικειμένων με το διδασκόμενο δίγραφο /γκ/ /γγ/, καθώς και για να θέσουν
διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα και την ορθογραφία
λέξεων που σκέφτονταν να εντάξουν και αφότου έγραψαν στο ‘’βιβλίο του
γράμματος’’ που δημιούργησαν). Επιπλέον, το σύνολο του δείγματος μετρήθηκε για
τη νοητική του ενεργοποίηση (π.χ. ανακάλεσαν λέξεις που εμπεριείχαν τα δίγραφα
/γκ/ /γγ/, συμπλήρωσαν το δίγραφο σε κενά λέξεων,

διάβασαν λέξεις

και τις

κατηγοριοποίησαν ανάλογα με το κατάλληλο δίγραφο /γκ/ ή /γγ/). Σε σχέση με την
κοινωνική ενεργοποίηση μετρήθηκε το 29.4% των παιδιών (π.χ. συνεργάστηκαν,
αποφάσισαν από κοινού για το ποιες λέξεις θα γράψουν και θα ζωγραφίσουν,
μοιράστηκαν τους μαρκαδόρους τους, βοήθησε ο ένας τον άλλο στην ορθογραφία
των λέξεων). Επίσης, το 4.9% των παιδιών ενεργοποιήθηκε συναισθηματικά (π.χ.
γέλασαν όταν ρώτησε η εκπαιδευτικός αν η λέξη ‘’γαϊδούρι’’ περιέχει /γκ/).
Κατά την εφαρμογή των πειραματικών δραστηριοτήτων 7Π, το σύνολο των
παιδιών μετρήθηκε για τη μη λεκτική-σωματική του ενεργοποίηση (π.χ. διατηρούσαν
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το βλέμμα τους στους συμμαθητές τους και στα γραπτά τους, είχαν εκφράσεις
ανυπομονησίας να δεχτούν τη μπάλα, έδειχναν περιέργεια για λέξεις που άκουγαν για
πρώτη φορά τόσο κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας με την ‘αόρατη μπάλα’ αλλά
και όταν άκουγαν τις λέξεις που επινόησαν και ανακοίνωσαν οι συμμαθητές τους,
κινούνταν σαν να προσπαθούν να πιάσουν τη μπάλα, έστρεφαν το σώμα τους σε
όποιον κρατούσε τη μπάλα, πρότασσαν τα χέρια τους ζητώντας τη μπάλα, σήκωναν
χέρι (αυθόρμητα) για να πουν λέξεις με τα διδασκόμενα δίγραφα /γκ/ /γγ/). Το
σύνολο επίσης του δείγματος φανέρωσε ενδείξεις νοητικής ενεργοποίησης (π.χ.
ανακάλεσαν λέξεις που εμπεριείχαν τα δίγραφα /γκ/ /γγ/, επινόησαν δικές τους λέξεις
που εμπεριείχαν τα διδασκόμενα δίγραφα, δημιούργησαν προτάσεις, διατύπωσαν
υποθέσεις για τη σημασία των λέξεων από τα συμφραζόμενα).

Ως προς την

κοινωνική ενεργοποίηση το ποσοστό ήταν 77.6% (π.χ. σκούντημα του διπλανού όταν
ήταν η σειρά του να ανακοινώσει μια λέξη με το δίγραφο προκειμένου να βοηθήσουν,
παρείχαν βοήθεια και επεξηγήσεις κατά τη δημιουργία λέξεων και προτάσεων) ενώ
87.9% των μαθητών ενεργοποιήθηκαν σε συναισθηματικό επίπεδο (π.χ. εξέφραζαν
χαρά, ενθουσιασμό, ανυπομονησία, επιθυμία να συνεχιστεί η δραστηριότητα,
απογοήτευση όταν δεν τους πετούσαν τη ‘μπάλα’ οι συμμαθητές τους, γέλια όταν
έπιαναν την μπάλα, χαμόγελα, περιέργεια για το τι σημαίνουν οι λέξεις που άκουγαν
πρώτη φορά). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.7.
Πίνακας 5.4.7. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίησης
Διδασκαλία 7

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

7Ε

7Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

36

102

30

5

173

(35.3)

(100)

(29.4)

(4.9)

(42.4)

107

107

83

94

391

(100)

(100)

(77.6)

(87.9)

(91.4)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 7Ε=102, 7Π=107
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Στις δραστηριότητες του προγράμματος 8Ε, το 27.5% των παιδιών μετρήθηκε
για τη μη λεκτική-σωματική του ενεργοποίηση (π.χ. βλέμμα και στροφή του σώματος
προς τους συμμαθητές κατά τη διάρκεια δημιουργίας των προτάσεων και των
ιστοριών, ζητούσαν το λόγο σηκώνοντας το χέρι τους για να συμπληρώσουν τις
ιστορίες και να δημιουργήσουν προτάσεις). Οι μαθητές σε ποσοστό 30.3%,
ενεργοποιήθηκαν σε νοητικό επίπεδο

(π.χ. σύνθεση ιστοριών χρησιμοποιώντας

λέξεις με το δίγραφο) ενώ 9.2% σε κοινωνικό επίπεδο (π.χ. συνεργάστηκαν και
συνέθεσαν ομαδικά ιστορίες). Επίσης, στην ίδια δραστηριότητα μετρήθηκε ότι το
24.8% ενεργοποιήθηκε συναισθηματικά (π.χ. εκφράσεις χαράς όταν σκέφτονταν και
ανακοίνωναν ή άκουγαν κάτι χαρούμενο).
Κατά τη διάρκεια των πειραματικών δραστηριοτήτων 8Π, όλα τα παιδιά
φανέρωσαν ενδείξεις μη λεκτικής – σωματικής ενεργοποίησης (π.χ. βλέμμα προς τους
συμμαθητές, εκφράσεις προσώπου ευχαρίστησης και ανυπομονησίας να έρθει η
σειρά τους να πουν ή να αναπαραστήσουν με παντομίμα την ιστορία, στροφή του
σώματος προς το συμμαθητή που μιλούσε ή έκανε παντομίμα, σήκωναν χέρι για να
συμμετέχουν στην παντομίμα και στη δημιουργία ιστοριών). Σε νοητικό επίπεδο
φάνηκε να ενεργοποιείται το 66.7% των παιδιών (π.χ. σύνθεση ιστοριών
χρησιμοποιώντας λέξεις με το δίγραφο, επινόηση τρόπων για να αναπαραστήσουν
σενάρια), ενώ σε κοινωνικό επίπεδο το 83.8% (π.χ. συμμετοχή σε ομαδική
προσπάθεια

για

σύνθεση

ιστοριών).

Επιπροσθέτως,

το

9.9%

εκφράστηκε

συναισθηματικά (π.χ. εξέφρασαν επιφωνήματα: «Ναι γιούπι», ενθουσιασμός,
διαμαρτυρία παιδιού επειδή δεν πρόλαβε να συμμετέχει στην παντομίμα). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.8.
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Πίνακας 5.4.8. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίησης
Διδασκαλία 8

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

8Ε

8Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

30

33

10

27

100

(27.5)

(30.3)

(9.2)

(24.8)

(23)

111

74

93

11

289

(100)

(66.7)

(83.8)

(9.9)

(65.1)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 8Ε=109, 8Π=111

Κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 9Ε, 95.4% μετρήθηκαν για τη
μη λεκτική-σωματική τους ενεργοποίηση (π.χ. βλέμμα στην εκπαιδευτικό, στο
τετράδιο, στο βιβλίο). Όσον αφορά στη νοητική ενεργοποίηση, τα παιδιά μετρήθηκαν
σε ποσοστό 48.1% (π.χ. ακολούθησαν τις οδηγίες και έγραψαν στο τετράδιό τους τις
λέξεις από τον πίνακα, ακρόαση της σημασίας των άγνωστων λέξεων του κειμένου).
Οι ενδείξεις κοινωνικής ενεργοποίησης που μετρήθηκαν ήταν 27.8% (π.χ.
συμπλήρωσαν τα λεγόμενα των συμμαθητών τους, παρείχαν βοήθεια στους
διπλανούς να εντοπίσουν λέξεις μέσα στο κείμενο).
Στη δραστηριότητα που εφαρμόστηκε αντί των παραπάνω, με κωδικό 9Π, το
σύνολο των παιδιών φάνηκε να εμπλέκεται μη λεκτικά-σωματικά στη μαθησιακή
διαδικασία (π.χ. βλέμμα απορίας, ξαφνιασμένο βλέμμα όταν άκουγαν αλλοιωμένη τη
λέξη, κίνηση χεριού ερωτηματική, σώμα και βλέμμα στραμμένο προς το συμμαθητή
όταν πλησίαζε η σειρά, κάποια παιδιά καθώς μετέφεραν μια λέξη στο συμμαθητή
τους έπαιρναν αγκαλιά το συμμαθητή ή/και τοποθετούσαν το χέρι τους μπροστά ‘’για
να μην ακούσει κανείς άλλος’’). Το ίδιο ποσοστό μετρήθηκε για τη νοητική του
ενεργοποίηση (π.χ. τα παιδιά αναζήτησαν λέξεις που τους δυσκόλεψαν μέσα στο
διδασκόμενο κείμενο και επέλεξαν μία, την έγραψαν, την ανέφεραν στους
συμμαθητές τους, προσπάθησαν να κατανοήσουν άλλες λέξεις που είχαν επιλέξει οι
συμμαθητές τους και τις χρησιμοποίησαν στο παιχνίδι). Το 100% των παιδιών
μετρήθηκε και για την κοινωνική του ενεργοποίηση (π.χ. παροχή βοήθειας στους
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συμμαθητές εξηγώντας τις οδηγίες για δεύτερη φορά για όσους χρειάστηκαν βοήθεια,
παροχή οδηγιών και ανατροφοδότησης σε συγκεκριμένα σημεία: «Ο τελευταίος λέει
δυνατά τη λέξη», «Πρέπει να τη φωνάξεις τη λέξη», παρέμβαση κατά τη διάρκεια
μιας σύγκρουσης σχετικά με το ποιος άκουσε λάθος και ανακοίνωσε άλλη λέξη σε
σχέση με αυτή που ειπώθηκε αρχικά: «Μήπως το παιχνίδι είναι χαλασμένο και μας
χαλάει το μυαλό;» «Έτσι είναι το παιχνίδι, δεν πειράζει αν χαλάσει το τηλέφωνο»).
Επιπλέον, 99.1% μετρήθηκαν για τη συναισθηματική τους ενεργοποίηση (π.χ.
επιφωνήματα ενθουσιασμού όταν άκουσαν τις οδηγίες, γέλια ξεκαρδιστικά όταν
άκουγαν από το τελευταίο παιδί τη λέξη, αρχικά γελούσαν με το πόσο διαφορετική
και παράξενη ακουγόταν η λέξη, αλλά μετά θύμωναν και αναζητούσαν ποιος τη
μετέφερε λάθος και αλλοίωσε την ηχητική εκφορά της λέξης που είχε ειπωθεί αρχικά,
κατηγορούσαν ο ένας τον άλλο ότι δεν μετέφερε τη λέξη σωστά). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.9.

Πίνακας 5.4.9. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 9

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

9Ε

9Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

103

52

30

0

185

(95.4)

(48.1)

(27.8)

(0)

(42.8)

111

111

111

110

443

(100)

(100)

(100)

(99.1)

(99.8)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 9Ε=108, 9Π=111

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 10Ε, μετρήθηκαν να παρουσιάζουν ενδείξεις
μη λεκτικής-σωματικής ενεργοποίησης 25% των μαθητών (π.χ. χόρευαν από τη θέση
τους, κουνούσαν τα χέρια σαν μαέστροι, χειροκροτούσαν) ενώ το 13.9% φάνηκε να
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ενεργοποιούνται νοητικά (π.χ. απάντησαν στις ερωτήσεις της εκπαιδευτικού σχετικά
με το περιεχόμενο του τραγουδιού). Ως προς την κοινωνική ενεργοποίηση, μετρήθηκε
το 3.7% των μαθητών (π.χ. παροχή επεξήγησης σε απορία συμμαθητή) ενώ ως προς
τη συναισθηματική 27.8% (π.χ. εκφράσεις προσώπου ικανοποίησης, χαράς).
Σχετικά με τη μη λεκτική-σωματική ενεργοποίηση στη δραστηριότητα 10Π,
81.7%

των μαθητών μετρήθηκαν να παρουσιάζουν ενδείξεις συμμετοχής με το

βλέμμα τους (π.χ. βλέμμα στη ζωγραφιά αλλά και στον Πίνακα όταν τοποθετούσαν οι
συμμαθητές τα έργα τους), τις εκφράσεις του προσώπου τους (π.χ. εκφράσεις
προβληματισμού), τις κινήσεις και τη στάση του σώματός τους (π.χ. σηκώνονταν από
τη θέση τους την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή όταν άκουγαν το στίχο που είχαν
ζωγραφίσει και κρεμούσαν τη ζωγραφιά τους, χόρευαν από τη θέση τους, κουνούσαν
τα χέρια σαν μαέστροι, χτυπούσαν τα δάχτυλά τους στο ρυθμό, χειροκροτούσαν με το
ρυθμό, κρυφοκοίταζαν αν οι άλλοι είχαν κλείσει τα μάτια, χειροκρότησαν και στο
τέλος). Το 78% των μαθητών θεωρήθηκε ότι ενεργοποιήθηκε σε νοητικό επίπεδο
(π.χ. επέλεξαν έναν από τους στίχους του τραγουδιού που άκουσαν, τον ζωγράφισαν,
τοποθέτησαν τη ζωγραφιά τους την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο του
πίνακα) ενώ το 11% μετρήθηκε για την κοινωνική ενεργοποίηση (π.χ. έκφραση
ενδιαφέροντος για συμμαθητή: «Εσύ πεινάς;», παρότρυνση να εστιάσουν οι
συμμαθητές την προσοχή τους σε ένα από τα έργα που δημιούργησαν: «Κοιτάξτε
εδώ! Πολεμάνε»). Σε συναισθηματικό επίπεδο, μετρήθηκε να ενεργοποιείται το
95.4% των μαθητών

(π.χ. εκφράσεις προσώπου χαράς, ευχαρίστησης και

υπερηφάνειας για τα έργα τους όταν τα έβλεπαν κρεμασμένα στον Πίνακα αλλά και
κατά τη διάρκεια της ακρόασης του τραγουδιού και της εικαστικής απεικόνισης του
στίχου που επέλεξαν). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.10.
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Πίνακας 5.4.10. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 10

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

10Ε

10Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

27

15

4

30

76

(25)

(13.9)

(3.7)

(27.8)

(17.6)

89

85

12

104

290

(81.7)

(78)

(11)

(95.4)

(66.5)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 10Ε=108, 10Π=109

Στις ομάδες ελέγχου, κατά τις δραστηριότητες 11Ε, 31.2% των παιδιών
μετρήθηκαν να παρουσιάζουν ενδείξεις συμμετοχής με το βλέμμα τους (π.χ. βλέμμα
προς την εικόνα του σχολικού βιβλίου, προς τους εκπαιδευτικούς), τις εκφράσεις του
προσώπου τους (εκφράσεις ανυπομονησίας), τις κινήσεις τους (π.χ. σήκωναν το χέρι
τους για να πάρουν το λόγο). Επίσης, 80.7% των παιδιών θεωρήθηκε ότι
ενεργοποιήθηκαν σε νοητικό επίπεδο (π.χ. ανακοίνωση λέξεων με το δίγραφο /τζ/,
συμπλήρωση του δίγραφου /τζ/ σε κενά λέξεων). Σε κοινωνικό επίπεδο, μετρήθηκαν
10.1% των υποκειμένων να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους (π.χ.
επικοινωνία για αλληλοβοήθεια στη γραφή λέξεων, βλεμματική επαφή με το έργο του
συμμαθητή για να επιβεβαιώσει ότι έγραψε σωστά τη λέξη που πρότεινε, «Να της
δείξω που είμαστε;», «Εδώ είναι»).
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της 11Π, το σύνολο των παιδιών ενεργοποιήθηκε
σε επίπεδο μη λεκτικό-σωματικό συμμετέχοντας με το βλέμμα (π.χ. προς τον τοίχο
όπου υπήρχαν διάφορες λέξεις για ιδέες, προς τους συμμαθητές, το χαρτόνι με τα
έργα τους, τα έργα των συμμαθητών τους), με τις εκφράσεις του προσώπου τους (π.χ.
εκφράσεις έκπληξης, απορίας, ανυπομονησίας, ενδιαφέροντος), τις κινήσεις τους
(π.χ. σήκωναν το χέρι τους για να πάρουν το λόγο, ασχολούνταν με λεπτομέρειες των
έργων) και τη στάση του σώματός τους (π.χ. στροφή του σώματος προς τους
συμμαθητές τους, ανασηκώνονταν ή σηκώνονταν από την καρέκλα για να δείξουν τη
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ζωγραφιά τους στην ολομέλεια, για την αναζήτηση μαρκαδόρων). Επίσης, το σύνολο
των υποκειμένων αυτών φάνηκε να ενεργοποιείται νοητικά (π.χ. εύρεση και
μνημονική ανάκληση αντικειμένων, που το όνομά τους εμπεριείχε το διδασκόμενο
δίγραφο /τζ/, ανεύρεση της λέξης που απεικονιζόταν στις ζωγραφιές από συμμαθητές
διαφορετικών ομάδων, σχολιασμός των λέξεων της κάθε ζωγραφιάς). Επίσης, το
σύνολο του δείγματος μετρήθηκε για την κοινωνική ενεργοποίησή του (π.χ.
συμμετείχαν σε ομαδική προσπάθεια για να βρουν λέξεις με /τζ/, αγκαλιάστηκαν με
τους συμμαθητές της ίδια ομάδας για να αποφασίσουν κρυφά ποιες λέξεις θα
ζωγραφίσουν, συζητούσαν για τις λέξεις τους, επικοινωνούσαν για αλληλοβοήθεια,
για ανατροφοδότηση, για διευκρινίσεις πάνω στα έργα συμμαθητών τους, στη γραφή
λέξεων, έκαναν ανταλλαγή ιδεών, παρουσίασαν τα έργα τους και σχολίαζαν τα έργα
των συμμαθητών τους). Στην ίδια δραστηριότητα μετρήθηκε ότι το 95.5% έκανε
αναφορές σε συναισθήματα τα οποία συνέδεσαν με το διδασκόμενο θέμα (δίγραφο
/τζ/) (π.χ. τα παιδιά ήταν σε εγρήγορση- ζωγράφιζαν γρήγορα και ανυπομονούσαν να
έρθει η σειρά τους, χαμογελούσαν, έδειχναν ενθουσιασμό, γελούσαν με τις αστείες
λέξεις που είχαν επινοήσει οι συμμαθητές). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται
στον Πίνακα 5.4.11.
Πίνακας 5.4.11. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 11

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

11Ε

11Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

34

88

11

0

133

(31.2)

(80.7)

(10.1)

(0)

(30.5)

110

110

110

105

435

(100)

(100)

(100)

(95.5)

(98.9)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 11Ε=109, 11Π=110
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Στις δραστηριότητες του προγράμματος 12Ε, μετρήθηκε ότι 25.7% των
παιδιών των ομάδων ελέγχου έδειξαν να συμμετέχουν με το βλέμμα τους (βλέμμα
προς τους εκπαιδευτικούς και τον πίνακα, στον οποίο έγραφαν τις λέξεις που
ανέφεραν), τις εκφράσεις του προσώπου τους (εκφράσεις ανυπομονησίας), τις
κινήσεις τους (π.χ. σήκωναν χέρι για να πάρουν το λόγο έτσι ώστε να αναφέρουν
λέξεις με το δίγραφο /τζ/) και τη στάση του σώματός τους (ανασηκώνονταν από τη
θέση τους για να τους δώσουν το λόγο οι εκπαιδευτικοί). Για τη νοητική
ενεργοποίηση μετρήθηκε το 39.4% του δείγματος (π.χ. ανακοίνωσαν λέξεις με το
διδασκόμενο δίγραφο /τζ/). Το 8.3% φανέρωσε ενδείξεις κοινωνικής ενεργοποίησης
(ένα παιδί πρότεινε μία λέξη στο διπλανό του, ο οποίος δυσκολευόταν στην ανεύρεση
λέξης, ένας μαθητής εξέφρασε θυμό απέναντι σε ένα άλλο επειδή πρόλαβε να πει
πρώτος

τη λέξη που

σκόπευε να αναφέρει). Ενδείξεις

συναισθηματικής

ενεργοποίησης φανέρωσε το 19.3% των παιδιών (π.χ. έκφραση ανυπομονησίας και
ενθουσιασμού να ανακοινώσουν λέξεις με το δίγραφο /τζ/, έκφραση θυμού από
μαθητή ο οποίος δεν πρόλαβε να πει τη λέξη που ήθελε).
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 12Π, παρατηρήθηκε ότι 67.6% των παιδιών
έδειξαν επανειλημμένα να συμμετέχουν με το βλέμμα (βλέμμα επικεντρωμένο στους
συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια ανεύρεσης λέξης, προς την ερευνήτρια για να
λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με την ορθότητα της λέξης που ανακοίνωναν,
βλέμμα προς τους συμμαθητές τους που ανήκαν σε διπλανές ομάδες), τις εκφράσεις
του προσώπου (εκφράσεις αγωνίας, απογοήτευσης, χαράς) τις κινήσεις τους
(χόρευαν όταν άρχισε να παίζει η μουσική, προσποιούνταν ότι παίζουν με μουσικά
όργανα π.χ. κιθάρα, χτυπούσαν παλαμάκια, χειροκρότησαν για την ομάδα που
κέρδισε) και τη στάση του σώματος (έστρεφαν το σώμα τους στους συμμαθητές
τους, έτσι ώστε να βρουν λέξεις με το δίγραφο). Επίσης, 50.5% των υποκειμένων
αυτών φάνηκε να ενεργοποιούνται νοητικά (π.χ. μνημονική ανάκληση λέξεων με το
δίγραφο

/τζ/),

ενώ

96.4%

ενεργοποιήθηκαν

κοινωνικά

(π.χ.

λεκτικές

αλληλεπιδράσεις, συνεργασία για ανεύρεση λέξεων, αλληλοβοήθεια, διόρθωση
συμμαθητή όταν έλεγε λέξη που εμπεριείχε άλλο δίγραφο εκτός από το /τζ/). Ακόμη,
στο

84.7%

ενεργοποίησης

των

υποκειμένων

παρατηρήθηκαν

ενδείξεις

(π.χ. επιφωνήματα ενθουσιασμού, αναφορές

συναισθηματικής
και

σωματικές

αντιδράσεις ανυπομονησίας, γέλια, αύξηση έντασης φωνής με ενθουσιασμό π.χ.
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«Κερδίσαμε», θυμός όταν συμμαθητές άλλης ομάδας κρυφάκουσαν τη λέξη που θα
έλεγαν και την ανακοίνωσαν πρώτοι, έκφραση παραπόνων από την ομάδα που
έχασε). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.12.
Πίνακας 5.4.12. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 12

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

12Ε

12Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

28

43

9

21

101

(25.7)

(39.4)

(8.3)

(19.3)

(23.2)

75

56

107

94

332

(67.6)

(50.5)

(96.4)

(84.7)

(74.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 12Ε=109, 12Π=111

Στις δραστηριότητες της διδασκαλίας 13Ε, το 97.1% θεωρήθηκε ότι
ενεργοποιήθηκε σε μη λεκτικό - σωματικό επίπεδο, αφού οι μαθητές φάνηκαν να
συμμετέχουν με το βλέμμα (βλέμμα στη φωτοτυπία), τις εκφράσεις του προσώπου,
τις κινήσεις (σήκωναν χέρι για να απαντήσουν για το ποιο δίγραφο λείπει και για να
εκφράσουν απορίες) και τη στάση του σώματός τους (κάθονταν στη θέση τους
στραμμένοι προς τους εκπαιδευτικούς). Επίσης, φάνηκε ότι το σύνολο του δείγματος
ενεργοποιήθηκε σε νοητικό επίπεδο (π.χ. εντόπισαν και επεσήμαναν τα διδασκόμενα
δίγραφα σε λέξεις, ακολούθησαν τις οδηγίες που δόθηκαν, ανακάλεσαν επιπλέον
φθόγγους του αλφάβητου για το σχηματισμό λέξεων, διέκριναν τις διαφορές στη
γραφή μεταξύ των δίγραφων /γγ/ και /γκ/, προέβησαν στην ηχητική διάκριση των
δίγραφων /τζ/ /τσ/ και /στ/). Το 14.3% φάνηκε να ενεργοποιείται κοινωνικά (π.χ.
παροχή βοήθειας σε συμμαθητή για τη σελίδα στην οποία βρίσκονταν και όταν
τελείωναν την άσκηση βοηθούσαν όσους συμμαθητές τους δυσκολεύονταν για τη
γραφή του διδασκόμενου δίγραφου /τσ/) και το 2.9% των παιδιών παρατηρήθηκε να
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ενεργοποιείται συναισθηματικά (π.χ. έκφραση προσωπικής επιθυμίας «Μου αρέσει
πολύ το αγγούρι»).
Στη δραστηριότητα που εφαρμόστηκε αντί των παραπάνω, με κωδικό 13Π,
όλα τα υποκείμενα έδειξαν συμμετοχή με το βλέμμα τους (βλέμμα προσμονής,
προσηλωμένο στο χαρτόνι, πάνω στο οποίο σχεδίαζαν αντικείμενα και έγραφαν
λέξεις, στα έργα συμμαθητών τους, σε συζήτηση μεταξύ συμμαθητών –
εκπαιδευτικών, βλέμμα ανυπομονησίας σα να μη τους φτάνει ο χρόνος, βλέμμα
σκεπτικό), με τις εκφράσεις τους (ευχαρίστησης, π.χ. χαμόγελα), με τις κινήσεις
(μετακινήθηκαν σε διπλανή ομάδα για να δουν τι σχεδιάζουν οι συμμαθητές τους,
έδειχναν με το δάχτυλο το σχέδιό τους και τις λέξεις που έγραψαν σε συμμαθητές
και σε εκπαιδευτικούς, και το σχέδιο συμμαθητών τους στους εκπαιδευτικούς για να
σχολιάσουν ή να πουν κάτι σχετικό, είχαν ανασηκωθεί από την καρέκλα ‘’σα να
θέλουν να αγκαλιάσουν’’ το χαρτόνι και να φτάσουν στην άλλη άκρη του
ζωγραφίζοντας), σήκωναν χέρι για αναζήτηση βοήθειας) και με τη στάση του
σώματός τους (σώμα στραμμένο προς το έργο τους). Το σύνολο επίσης του δείγματος
φανέρωσε ενδείξεις νοητικής ενεργοποίησης (π.χ. επεξεργάστηκαν το διδασκόμενο
δίγραφο, ακολούθησαν τις οδηγίες που δόθηκαν, χρησιμοποίησαν συμβολικά
εικαστικά μέσα, ανακάλεσαν καταστάσεις της καθημερινής ζωής ‘’π.χ. το παζάρι’’,
ανακάλεσαν επιπλέον φθόγγους

του αλφάβητου για το σχηματισμό λέξεων,

επινόησαν επιχειρήματα για να προωθήσουν τα ‘’προϊόντα τους’’). Σε κοινωνικό
επίπεδο, μετρήθηκε να ενεργοποιείται το 89.8% των υποκειμένων (μοιράζονταν ιδέες
για το τι επρόκειτο να ζωγραφίσουν, δοκίμαζαν δικούς τους μαρκαδόρους, τους
οποίους αποκάλεσαν «μαγικούς» για να ζωγραφίσουν τα αντικείμενα με το δίψηφο
και συζητούσαν για το αποτέλεσμα, διαπραγματεύονταν το χώρο στο χαρτόνι που θα
αντιστοιχούσε στον καθένα, διαφωνούσαν μεταξύ τους για το ποιος πρόλαβε ή είπε
πρώτος τη λέξη «βαλίτσα», η οποία εμπεριείχε το διδασκόμενο δίψηφο,
επικοινωνούσαν με μαθητές άλλων ομάδων σχετικά με το τι ζωγράφισαν, βοηθούσαν
ο ένας τον άλλο να ζωγραφίσει κάτι που να εμπεριέχει κάποιο από τα διδασκόμενα
δίψηφα π.χ. «Μου φτιάχνεις μια άγκυρα;», «Μπορείς να κάνεις κόκκινο το σταφύλι»,
σχολίαζαν και ασκούσαν κριτική στα έργα συμμαθητών τους π.χ. ένα παιδί είπε σε
ένα άλλο «/στ/ όχι /τσ/»). Ακόμη, στο 66.7% των υποκειμένων παρατηρήθηκαν
ενδείξεις

συναισθηματικής

ενεργοποίησης

(π.χ.

έκφραση

επιφωνημάτων
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ευχαρίστησης («Ναι», «Yes») όταν δόθηκαν οι οδηγίες της δραστηριότητας, «Αυτό
μου αρέσει κυρία» και όταν έλαβαν ανατροφοδότηση ότι αυτό που επέλεξαν να
ζωγραφίσουν ήταν σωστό και όταν δόθηκε μικρή χρονική παράταση για να
ολοκληρώσουν τα έργα τους, μερικά παιδιά θύμωσαν που δεν τους άφηναν

οι

συμμαθητές τους χώρο για να ζωγραφίσουν στο χαρτόνι). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.13.
Πίνακας 5.4.13. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 13

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

13Ε

13Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

102

105

15

3

225

(97.1)

(100)

(14.3)

(2.9)

(53.6)

108

108

97

72

385

(100)

(100)

(89.8)

(66.7)

(89.1)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 13Ε=105, 13Π=108

Κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 14Ε, οι οποίες εφαρμόστηκαν
στις ομάδες ελέγχου, 89.9% των παιδιών μετρήθηκαν να δραστηριοποιούνται σε μηλεκτικό σωματικό επίπεδο, συμμετέχοντας με το βλέμμα, τις εκφράσεις του
προσώπου, τις κινήσεις και τη στάση του σώματος (π.χ. βλέμμα στη φωτοτυπία, στον
Πίνακα, σε συμμαθητές, στην εκπαιδευτικό, σήκωναν χέρι για να δώσουν
απαντήσεις). Σε νοητικό επίπεδο φάνηκε να ενεργοποιείται το 52.3% των παιδιών
(κατέταξαν λέξεις σε ξεχωριστές στήλες ανάλογα με το ποιο δίγραφο περιείχαν,
διάβασαν μεγαλόφωνα λέξεις με το δίγραφο, συμπλήρωσαν τα διδασκόμενα δίγραφα
σε λέξεις τονίζοντάς τες σωστά). Οι ενδείξεις κοινωνικής ενεργοποίησης που
παρατηρήθηκαν ήταν 7.3% (αναζήτηση και παροχή βοήθειας σε συμμαθητές), και
συναισθηματικής ενεργοποίησης 4.6% (ανυπομονησία να διαβάσουν λέξεις,
ευχαρίστηση από την επιβράβευση εκπαιδευτικού).
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Στη δραστηριότητα 14Π, 97.1% των υποκειμένων έδειξαν επανειλημμένα να
συμμετέχουν με το βλέμμα (εστιασμένο στους συμμαθητές όταν παρουσίαζαν τα
έργα τους και προσποιούνταν τους πωλητές, βλέμμα στο χαρτόνι της ομάδας τους και
στα χαρτόνια των άλλων ομάδων), τις εκφράσεις του προσώπου (εκφράσεις χαράς
και ενθουσιασμού, γέλια), τις κινήσεις και τη στάση του σώματος (σήκωναν χέρι να
συμμετέχουν παρόλο που ο λόγος δινόταν σε ακροατήριο, χειρονομίες για την
προσποίηση του πωλητή, σήκωναν τα χέρια ψηλά ή έκαναν ότι κρατούν τα
υποτιθέμενα αντικείμενα προς πώληση, ότι τα σέρνουν, ότι παίρνουν χρήματα από
τους αγοραστές και δίνουν ρέστα, χτύπησαν παλαμάκια με το πέρας της
δραστηριότητας). Επίσης, στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, 80.6% των
υποκειμένων

έδειξαν

ότι

ενεργοποιήθηκαν

σε

νοητικό

επίπεδο

(εφηύραν

επιχειρήματα και σενάρια για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, εμπλούτισαν τα
επιχειρήματά τους με ένα ρεπερτόριο κινήσεων, αλλαγές τόνου φωνής, ανακάλεσαν
καταστάσεις καθημερινής ζωής). Το 9.7% του δείγματος φάνηκε να ενεργοποιείται
σε κοινωνικό επίπεδο (παρουσίαση και σχολιασμός των έργων τους, συνεργατική
προσπάθεια να πείσουν το ακροατήριο να αγοράσει τα προϊόντα τους, διάλογοι για το
διδασκόμενο θέμα, παροχή βοήθειας σε συμμαθητές για να επινοήσει επιχειρήματα)
και σε συναισθηματικό επίπεδο 93.2% (συναισθήματα χαράς, επιφωνήματα,
ενθουσιασμός, ανυπομονησία να έρθει η σειρά τους, χαμόγελα, γέλια). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.14.
Πίνακας 5.4.14. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 14

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

14Ε

14Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

98
(89.9)

57
(52.3)

8
(7.3)

5
(4.6)

100
(97.1)

83
(80.6)

10
(9.7)

96
(93.2)

168
(38.5)
289
(70.1)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 14Ε=109, 14Π=103
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Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες με κωδικό 15Ε, παρατηρήθηκε στο
20.2% των παιδιών των ομάδων ελέγχου συμμετοχή των παιδιών με το βλέμμα τους
(στο σχολικό βιβλίο, στους εκπαιδευτικούς, στους συμμαθητές τους όταν απαντούσαν
στις ερωτήσεις που έθεταν οι εκπαιδευτικοί, με τις εκφράσεις προσώπου τους
(απορίας, περισυλλογή), με τις κινήσεις και τη στάση του σώματός τους (σήκωναν
χέρι για να απαντήσουν, έστρεφαν το σώμα τους προς το συμμαθητή που μιλούσε).
Για τη νοητική τους ενεργοποίηση μετρήθηκε το 31.2% (π.χ. επεξεργασία
πληροφοριών κειμένου - αναφέρθηκαν στο περιεχόμενο του κειμένου για να
απαντήσουν στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς), ενώ για την
κοινωνική ενεργοποίηση 4.6% (π.χ. παροχή απάντησης σε συμμαθητές, οι οποίοι
απεύθυναν διευκρινιστικές ερωτήσεις σε εκπαιδευτικούς).
Στην πειραματική ομάδα, κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 15Π, το
41.7% των υποκειμένων φάνηκε να ενεργοποιείται σε μη λεκτικό – σωματικό επίπεδο
με το βλέμμα τους (στο κείμενο του βιβλίου, στην ερευνήτρια, στους συμμαθητές
όταν εξέφραζαν την άποψή τους), με τις εκφράσεις του προσώπου τους (εκφράσεις
απορίας, προσήλωσης, έκπληξης, χαράς, αφοσίωσης, ευχαρίστησης (γκριμάτσες σε
συγκεκριμένα σημεία ακρόασης του κειμένου (π.χ. όταν ένα παιδί άκουσε τη φράση
«Η τσέπη του ψαρά ήταν άδεια» έκανε μια γκριμάτσα ξαφνιάσματος), τις κινήσεις
τους και τη στάση του σώματός τους (τα παιδιά βρίσκονταν σε εγρήγορση, έβγαζαν
γρήγορα τα βιβλία τους, στη συνέχεια ένα παιδί σηκώθηκε όρθιο και κοιτούσε την
ερευνήτρια, προσπαθούσαν να διαβάσουν μόνα τους το κείμενο, και έδειχναν με το
δάχτυλό τους το κείμενο). Σε νοητικό επίπεδο φάνηκε να ενεργοποιείται το 92.6%
(αναφορές μαθητών στο περιεχόμενο του κειμένου για να δικαιολογήσουν την
επιλογή του ακούσματος). Για την κοινωνική ενεργοποίηση μετρήθηκε το 29.6% (οι
μαθητές επικοινώνησαν με τους συμμαθητές τους ζητώντας διευκρινίσεις, επηρέασαν
ο ένας τον άλλον στην επιλογή του ακούσματος, εξήγησαν τις οδηγίες ξανά σε όσους
χρειάστηκαν βοήθεια, συμπλήρωσαν τα λεγόμενα των συμμαθητών τους,
διαφώνησαν με απόψεις που εκφράστηκαν και σχολίασαν την επιλογή της
πλειοψηφίας), και 21.3% εκφράστηκαν συναισθηματικά (π.χ. εκφράσεις περιέργειας,
έκπληξης, απορίας για έργα συμμαθητών και χαράς για τις αγγελίες με αστείο
περιεχόμενο). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.15.
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Πίνακας 5.4.15. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 15

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

15Ε

15Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

22

34

5

0

61

(20.2)

(31.2)

(4.6)

(0)

(14)

45

100

32

23

200

(41.7)

(92.6)

(29.6)

(21.3)

(46.3)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 15Ε=109, 15Π=108

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες 16Ε, 37% των παιδιών μετρήθηκαν
να δείχνουν συμμετοχή με το βλέμμα τους (π.χ. βλέμμα προς τον πίνακα, το σχολικό
βιβλίο, προς τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές), τις εκφράσεις του προσώπου
τους (π.χ. εκφράσεις ανυπομονησίας να συμμετέχουν), τις κινήσεις τους (π.χ.
σήκωναν το χέρι τους για να πάρουν το λόγο για να διαβάσουν τις ευχές του
σχολικού βιβλίου). Επίσης, 40.7% των παιδιών θεωρήθηκε ότι ενεργοποιήθηκαν σε
νοητικό επίπεδο (π.χ. ανάγνωση λέξεων με το διδασκόμενο δίγραφο, διατύπωση
ευχών). Σε κοινωνικό επίπεδο, μετρήθηκαν

10.2% των υποκειμένων να

αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους (π.χ. έδειξαν σε ποιο σημείο βρίσκονταν,
στο βιβλίο του διπλανού τους όταν δυσκολευόταν), ενώ 11.1% μετρήθηκε για τη
συναισθηματική του ενεργοποίηση (π.χ. χαμογελούσαν και είχαν εκφράσεις
ανυπομονησίας να αναφέρουν τις ευχές τους, εκφράσεις ικανοποίησης όταν είπαν την
ευχή τους και οι εκπαιδευτικοί τους επιβράβευαν, επιφωνήματα ενθουσιασμού με
ευχές που τους έκαναν εντύπωση, αύξηση έντασης φωνής με ενθουσιασμό).
Στις πειραματικές δραστηριότητες 16Π, το σύνολο του δείγματος μετρήθηκε
για τη μη λεκτική-σωματική του ενεργοποίηση, με το βλέμμα (π.χ. βλέμμα στο
βιβλίο, στο οποίο έψαχναν ιδέες, στο έργο τους αλλά και στα έργα των συμμαθητών
τους, στους εκπαιδευτικούς και στην ερευνήτρια, προσεκτική παρακολούθηση της
ερευνήτριας κατά την τοποθέτηση των έργων στον Πίνακα), με τις εκφράσεις του
προσώπου τους (χαμόγελα όταν έπαιρναν το λόγο και όταν διάλεγε κάποιος
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συμμαθητής το έργο τους, έκρυβαν το χαρτί τους κατά τη δημιουργία), με τις
κινήσεις και τη στάση του σώματός τους (έδειχναν λεπτομέρειες στα έργα τους στους
συμμαθητές τους, μετακινούνταν για την ανεύρεση του κατάλληλου μαρκαδόρου,
κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των έργων στον Πίνακα μερικά παιδιά πήγαιναν
κοντά για να δουν τα έργα τους, να ελέγξουν αν είναι σωστά τοποθετημένα, και στη
συνέχεια για δουν τα έργα των συμμαθητών). Σε ποσοστό 99.1% οι μαθητές φάνηκαν
να ενεργοποιούνται νοητικά (καταγραφή ευχών, ανάκληση δίγραφων και άλλων
φθόγγων, μίμηση καταστάσεων της καθημερινής ζωής π.χ. επίσκεψη σε μία
πινακοθήκη). Ακόμη, το 99.1% των υποκειμένων ενεργοποιήθηκε σε κοινωνικό
επίπεδο (αλληλοβοήθεια κατά τη δημιουργία των έργων, στον τρόπο γραφής των
ευχών και στην εύρεση ιδέας, μοίρασμα μαρκαδόρων, παρουσίαση των έργων τους,
επιλογή των έργων συμμαθητών τους που ήταν φίλοι ακόμα και αν δεν θυμούνταν τι
απεικονιζόταν, αναζήτηση έργων συγκεκριμένων παιδιών).

Όσον αφορά τη

συναισθηματική ενεργοποίηση των παιδιών το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 87.2%
(π.χ. επιφωνήματα και εκφράσεις ενθουσιασμού «Ναι», «Ωωω» στην αρχή
αναφέροντας ότι «Θα κάνουμε την τάξη πινακοθήκη» αλλά και όταν είδαν
κρεμασμένα τα έργα στον Πίνακα και όταν τους άρεσε κάποιο έργο «Ωωω Πικάσο»,
ανυπομονησία να πουν τη γνώμη τους για το έργο που τους έκανε μεγαλύτερη
εντύπωση, χειροκρότημα με το τέλος της δραστηριότητας). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.16.
Πίνακας 5.4.16. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 16

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

16Ε

40
(37)

44
(40.7)

11
(10.2)

12
(11.1)

107
(24.8)

16Π

109
(100)

108
(99.1)

108
(99.1)

95
(87.2)

420
(96.3)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 16Ε=108, 16Π=109

296

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της 17Ε, 42.3% μετρήθηκαν για τη μη λεκτικήσωματική τους ενεργοποίηση (π.χ. διατηρούσαν το βλέμμα τους στη φωτοτυπία,
στους εκπαιδευτικούς, σήκωναν χέρι για να διαβάσουν τις προτάσεις και να πουν
ποιες λέξεις ταιριάζουν σε κάθε στήλη ανάλογα με το πώς ηχούν, έδειχναν στο
τετράδιό τους όταν χρειάζονταν ανατροφοδότηση για το αν έχουν γράψει σωστά τις
λέξεις, έστρεφαν το σώμα τους προς τους εκπαιδευτικούς). Επιπλέον, το σύνολο του
δείγματος μετρήθηκε για τη νοητική του ενεργοποίηση (π.χ. ανακάλεσαν λέξεις που
εμπεριείχαν το δίγραφα /ευ/, συμπλήρωσαν το δίγραφο σε κενά λέξεων, διάβασαν
λέξεις και τις κατηγοριοποίησαν ανάλογα με το πώς ηχούν). Σε σχέση με την
κοινωνική ενεργοποίηση μετρήθηκε το 9.6% των παιδιών (π.χ. συνεργάστηκαν,
αποφάσισαν από κοινού πώς θα κατατάξουν τις λέξεις, βοήθησε ο ένας τον άλλο στην
ορθογραφία των λέξεων, παρείχαν υποδείξεις για τον τρόπο κατηγοριοποίησης των
λέξεων ανάλογα με το πώς ηχεί το διδασκόμενο δίγραφο /ευ/, υπενθύμισαν τις
οδηγίες στους μαθητές της ομάδας τους έτσι ώστε να χτυπήσουν παλαμάκια την
κατάλληλη στιγμή, συνωμότησαν στο να μη χτυπούν παλαμάκια έτσι ώστε αν κάνουν
λάθος να μην το ακούσει η εκπαιδευτικός). Επίσης, το 4.8% των παιδιών
ενεργοποιήθηκε συναισθηματικά (π.χ. ενθουσιασμός όταν είδαν σε μια εικόνα
τσολιάδες).
Κατά την εφαρμογή των πειραματικών δραστηριοτήτων 17Π, το σύνολο των
παιδιών μετρήθηκαν για τη μη λεκτική-σωματική τους ενεργοποίηση με το βλέμμα
τους (π.χ. βλέμμα εξωστρέφειας, διατηρούσαν το βλέμμα τους στους συμμαθητές
τους και στα γραπτά τους, ιδίως όταν ένας μαθητής διατύπωσε την ερώτηση «Θα
λέμε λεξούλες όταν συναντάμε έναν από διαφορετική χώρα ή μόνο /εφ/ ή /εβ/;» οι
υπόλοιποι μαθητές επικέντρωσαν το βλέμμα τους αποκλειστικά στο συμμαθητή σα
να είχαν την ίδια απορία και να περίμεναν την απάντηση), με τις εκφράσεις του
προσώπου τους (π.χ. συνωμοτικό ύφος, χαμόγελο με ευχαρίστηση), με τις κινήσεις
και τη στάση του σώματός τους (π.χ. έπιαναν από το χέρι τους συμπολίτες τους και
περπατούσαν στο χώρο, έστρεφαν το κεφάλι τους για να ακούσουν καλύτερα ποιο
δίγραφο εκφέρει ο συμμαθητής). Το σύνολο επίσης του δείγματος φανέρωσε
ενδείξεις νοητικής ενεργοποίησης (π.χ. ανακάλεσαν λέξεις που εμπεριείχαν το
δίγραφο /ευ/, επαναλάμβαναν τα δίψηφα προφορικά, διέκριναν την διαφορά στον
ήχο /εφ/ και /εβ/, εφάρμοσαν οδηγίες). Ομοίως, ως προς την κοινωνική ενεργοποίηση
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το ποσοστό ήταν 100% (π.χ. μαθητής της ομάδας που επέλεξε /εφ/ προσφέρθηκε να
βοηθήσει την άλλη ομάδα «του εβ», ανακοινώνοντας μια λέξη που να εμπεριέχει το
δίγραφο, υπενθύμιζαν στους συμμαθητές τους τις οδηγίες της άσκησης «Δεν το λέμε,
είναι μυστικό» ‘’ότι πρέπει να κρατήσουν μυστική την απόφασή τους για τη χώρα
που επέλεξαν να ανήκουν’’, αλληλεπιδρούσαν με τους συμμαθητές, συνεννοούνταν
κρυφά για να βρεθούν στην ίδια ομάδα, προσέγγιζαν μαζί το συμμαθητή που είχε
επιλέξει ίδιο δίψηφο, αναζητούσαν από κοινού «συμπολίτες τους») ενώ 84.1% των
μαθητών ενεργοποιήθηκαν σε συναισθηματικό επίπεδο (π.χ. εξέφραζαν χαρά,
ενθουσιασμό, χαμόγελο με ευχαρίστηση). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται
στον Πίνακα 5.4.17.
Πίνακας 5.4.17. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 17

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

17Ε

17Π

Σύνολο

Μη λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

Συναισθηματική
ενεργοποίηση

44

104

10

5

163

(42.3)

(100)

(9.6)

(4.8)

(11.3)

107

107

107

90

411

(100)

(100)

(100)

(84.1)

(96)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 17Ε=104, 17Π=107

Στις δραστηριότητες του προγράμματος 18Ε, το 64.2% των παιδιών
μετρήθηκε για τη μη λεκτική-σωματική του ενεργοποίηση με το βλέμμα (π.χ. βλέμμα
στη φωτοτυπία, στον Πίνακα), τις εκφράσεις του προσώπου (βλέμμα ανυπομονησίας
να σηκωθούν στον Πίνακα), με τις κινήσεις και τη στάση του σώματός τους
(σήκωναν χέρι να συμμετέχουν). Το σύνολο των μαθητών ενεργοποιήθηκε σε
νοητικό επίπεδο (π.χ. ανάκληση φθόγγων και δίγραφων για να καταγράψουν τις
λέξεις που υπαγόρευαν οι εκπαιδευτικοί και για να σχηματίσουν «χωρίς να βλέπουν»
το δίγραφο στον αέρα με το δάχτυλό τους) ενώ 12.8% σε κοινωνικό επίπεδο (π.χ. ένα
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παιδί πήρε την πρωτοβουλία να σηκωθεί στον Πίνακα για να βοηθήσει στη γραφή
λέξης, ένα παιδί σηκώθηκε από την θέση του για να ζητήσει φωτοτυπία από
εκπαιδευτικό για το διπλανό του). Επίσης, στην ίδια δραστηριότητα μετρήθηκε ότι το
17.4% ενεργοποιήθηκε συναισθηματικά (π.χ. εκφράσεις χαράς όταν σχημάτιζαν το
δίγραφο /ευ/ με το δάχτυλό τους, έχοντας κλειστά τα μάτια τους).
Κατά τη διάρκεια των πειραματικών δραστηριοτήτων 18Π, 94.5% φανέρωσαν
ενδείξεις μη λεκτικής – σωματικής ενεργοποίησης με το βλέμμα τους (π.χ. βλέμμα
προσηλωμένο στους συμμαθητές προσπαθώντας να κατανοήσουν ποια είναι η λέξη
που αναπαριστά, με τις εκφράσεις του προσώπου τους (εκφράσεις προσώπου
ευχαρίστησης, προβληματισμού, περιέργειας, ανυπομονησίας), με τις κινήσεις τους
(σήκωναν χέρι και έλεγαν ταυτόχρονα «Κυρία; Να κάνω εγώ παντομίμα;», πριν
ολοκληρώσει ο συμμαθητής την παντομίμα σήκωναν το χέρι με ενθουσιασμό και
εξέφραζαν επιφωνήματα «ααα» ‘’εννοώντας ότι έχουν βρει ποια είναι η λέξη’’, ένα
παιδί σήκωνε και τα δυο του χέρια , ένα παιδί έψαχνε λέξεις με /ευ/ στο βιβλίο του
επειδή τη δική του την είπε κάποιος άλλος) και με τη στάση του σώματός τους
(στροφή του σώματος προς το συμμαθητή που μιλούσε ή έκανε παντομίμα,
ανασηκώνονταν από τη θέση τους προκειμένου να συμμετέχουν). Σε νοητικό επίπεδο
φάνηκε να ενεργοποιείται το σύνολο των παιδιών (π.χ. ανακάλεσαν, κατέγραψαν,
επέλεξαν λέξεις από το κείμενο για να τις αναπαραστήσουν με παντομίμα, έκαναν
υποθέσεις με βάση καθημερινές καταστάσεις, μιμήθηκαν καθημερινές καταστάσεις),
ενώ σε κοινωνικό επίπεδο το 59.6% (π.χ. συμμετοχή σε ομαδική προσπάθεια για
παντομιμική αναπαράσταση των λέξεων έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές από τους
μαθητές της άλλης ομάδας, διόρθωση συμμαθητών για το ποια ομάδα ανήκουν,
επίπληξη συμμαθητών, επιθυμία να προσφέρουν βοήθεια «Μπορώ να τον βοηθήσω
γιατί είμαι του /εφ/ και εγώ»). Επιπροσθέτως, το 85.3% εκφράστηκε συναισθηματικά
(π.χ. επιφωνήματα: «Ναι γιούπι», ενθουσιασμός, διαμαρτυρία παιδιού επειδή δεν
πρόλαβε να συμμετέχει στην παντομίμα, εκφράσεις ευχαρίστησης, διαμαρτυρία όταν
είχαν βρει τη λέξη που προσπαθούσε να αναπαραστήσει κάποιος και δεν τους είχε
λάβει υπόψη, αναστάτωση όταν συμμετείχαν παιδιά που δεν ανήκαν στην ομάδα που
έπρεπε να μαντέψει). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.18.
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Πίνακας 5.4.18. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 18

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

18Ε

18Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

70

109

14

19

212

(64.2)

(100)

(12.8)

(17.4)

(48.6)

103

109

65

93

370

(94.5)

(100)

(59.6)

(85.3)

(84.9)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 18Ε=109, 18Π=109

Κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 19Ε, 25.5% των παιδιών
μετρήθηκαν για τη μη λεκτική-σωματική τους ενεργοποίηση με το βλέμμα τους (π.χ.
βλέμμα στους εκπαιδευτικούς, στο τετράδιο, στο βιβλίο, στον Πίνακα, με τις
εκφράσεις του προσώπου (αγωνία να συμμετέχουν), τις κινήσεις και τη στάση του
σώματός τους (σήκωναν χέρι για να συμμετέχουν και έπειτα σηκώνονταν να
επιλέξουν ένα χαρτάκι από το κουτί και να γράψουν λέξεις στον Πίνακα). Όσον
αφορά στη νοητική ενεργοποίηση, το ποσοστό ήταν 96.2.% (π.χ. ανακάλεσαν λέξεις
που εμπεριείχαν το δίγραφο, συμπλήρωσαν το δίγραφο σε κενά λέξεων, έκαναν
ανάγνωση λέξεων και τις κατηγοριοποίησαν ανάλογα με το πώς ηχούν). Οι ενδείξεις
κοινωνικής ενεργοποίησης που μετρήθηκαν ήταν 9.4% (π.χ οικειοθελής παροχή
βοήθειας στους συμμαθητές, παραχώρηση της σειράς). Ακόμη, το 1.9% των
υποκειμένων του δείγματος μετρήθηκε για τη συναισθηματική του ενεργοποίηση
(π.χ. ανυπομονησία να σηκωθούν στον Πίνακα, χαμογελούσαν όταν ερχόταν η σειρά
τους και όταν επιβραβεύονταν με το πέρας της ανάγνωσης των λέξεων που επέλεγαν
από το κουτί).
Στη δραστηριότητα που εφαρμόστηκε αντί των παραπάνω, με κωδικό 19Π, το
94.5% των παιδιών φάνηκε να εμπλέκεται μη λεκτικά-σωματικά στη μαθησιακή
διαδικασία (π.χ. χαμογελούσαν εκφράσεις ανυπομονησίας να συμμετέχουν,
χτυπούσαν παλαμάκια, σηκώνονταν όρθια για να βλέπουν καλύτερα το συμμαθητή ή
από ενθουσιασμό για να συμμετέχουν, σήκωναν χέρι για να πάρουν το λόγο και να
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εκφράσουν αυτό που πίστευε ο καθένας ότι σημαίνουν οι λέξεις). Το 93.6%
μετρήθηκε στη νοητική ενεργοποίηση (π.χ. ανακάλεσαν λέξεις που εμπεριείχαν το
δίγραφο, επινόησαν δικές τους λέξεις, δημιούργησαν προτάσεις, διατύπωσαν
υποθέσεις για τη σημασία των λέξεων από τα συμφραζόμενα). Το 71.8% των παιδιών
παρατηρήθηκε να ενεργοποιείται κοινωνικά (π.χ. έθεσαν διευκρινιστικές ερωτήσεις,
βοήθησαν, διαφώνησαν με τους συμμαθητές τους, απευθύνθηκαν σε αυτούς για
βοήθεια, σχολίασαν, άσκησαν κριτική στις λέξεις που επινόησαν). Επιπλέον, 80%
μετρήθηκαν για τη συναισθηματική τους ενεργοποίηση (π.χ. επιφωνήματα
ενθουσιασμού

«Ναι!»

και χοροπηδούσαν, επιφωνήματα τρόμου, χαμόγελα,

ανυπομονησία, απογοήτευση όταν τους αγνοούσαν οι συμμαθητές τους, θυμός όταν
είχαν βρει τη σημασία λέξεων και ο συμμαθητής που έκανε παντομίμα το αγνοούσε).
Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.19.
Πίνακας 5.4.19. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 19

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

19Ε

19Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

27

102

10

2

141

(25.5)

(96.2)

(9.4)

(1.9)

(33.2)

104

103

79

88

377

(94.5)

(93.6)

(71.8)

(80)

(85.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 19Ε=106, 19Π=110

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 20Ε, μετρήθηκαν να παρουσιάζουν ενδείξεις
μη λεκτικής-σωματικής ενεργοποίησης 44% των μαθητών (π.χ. εκφράσεις
προβληματισμού σχετικά με το τι απεικονίζεται, χαμόγελα, σήκωναν χέρι για να
συμμετέχουν) ενώ 56% φάνηκε να ενεργοποιούνται νοητικά (π.χ. γνωστική και
μνημονική επεξεργασία δίγραφων, συμπλήρωσαν γραπτά τα δίγραφα της ενότητας
και ανακάλεσαν και άλλους φθόγγους για να γράψουν λέξεις, επέλεξαν πληροφορίες
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από την εικόνα του βιβλίου και τις κατέγραψαν στα κενά). Ως προς την κοινωνική
ενεργοποίηση, μετρήθηκε το 9.2% των μαθητών (π.χ. παροχή επεξήγησης σε απορία
συμμαθητή, συμπλήρωση φράσεών τους, συνεργασία για συμπλήρωση ασκήσεων),
ενώ ως προς τη συναισθηματική 10.1% (κάποιες λέξεις τους προκαλούσαν γέλια,
ανησυχία όταν δεν προλάβαιναν να γράψουν μια λέξη ή όταν δεν ήταν σίγουροι για
το αν την έγραψαν σωστά).
Σχετικά με τη μη λεκτική-σωματική ενεργοποίηση στη δραστηριότητα 20Π,
69.1% των μαθητών μετρήθηκαν να παρουσιάζουν ενδείξεις συμμετοχής με το
βλέμμα τους (π.χ. βλέμμα στις εικόνες) τις εκφράσεις του προσώπου τους (π.χ.
εκφράσεις προβληματισμού και ανυπομονησίας να εκφράσουν προτάσεις για τη
συνέχεια της ιστορίας, έκπληξης), τις κινήσεις και τη στάση του σώματός τους (π.χ.
σήκωναν χέρι για να πουν τι μπορεί να συνέβη μετά ένα παιδί σηκώθηκε από τη θέση
του και έδειξε πώς θα μπορούσε να περπατάει μια έγκυος που φορά τσαρούχια). Το
σύνολο των μαθητών θεωρήθηκε ότι ενεργοποιήθηκε σε νοητικό επίπεδο (π.χ.
εντόπισαν εικόνες που να εμπεριέχουν τα δίγραφα, επινόησαν ιστορίες με λέξεις που
εμπεριείχαν δίγραφα, συνέδεσαν τα στοιχεία μεταξύ τους και δημιούργησαν
ιστορίες). Ομοίως, σε κοινωνικό επίπεδο μετρήθηκαν να ενεργοποιούνται όλοι οι
μαθητές (συνεργάστηκαν στον εντοπισμό εικόνων και κατά τη δημιουργία ιστοριών
συμπληρώνοντας τα λεγόμενα συμμαθητών τους.) Σε συναισθηματικό επίπεδο,
μετρήθηκε να ενεργοποιείται το 99.1% των μαθητών (π.χ. εκφράσεις προσώπου
χαράς, γέλια προκλήθηκαν από λέξεις και προτάσεις που δημιουργούσαν οι ίδιοι και
οι συμμαθητές τους, έντονη επιθυμία να συμμετέχουν, μερικά παιδιά συγκρούονταν
κατά την ανεύρεση λέξεων). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.4.20.
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Πίνακας 5.4.20. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 20

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

20Ε

20Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

48

61

10

11

130

(44)

(56)

(9.2)

(10.1)

(29.8)

76

110

110

109

405

(69.1)

(100)

(100)

(99.1)

(92)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 20Ε=109, 20Π=110

Κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας με κωδικό 21Ε, 92.6% των μαθητών
μετρήθηκαν για τη μη λεκτική-σωματική τους ενεργοποίηση, με το βλέμμα τους
(διατηρούσαν το βλέμμα τους στη φωτοτυπία που τους δόθηκε και στους
εκπαιδευτικούς) και τις κινήσεις τους (σήκωναν χέρι για να απαντήσουν σχετικά με
το δίγραφο που ταίριαζε σε κάθε λέξη, από τα δίγραφα που είχαν διδαχθεί σε όλη την
ενότητα). Στη δραστηριότητα αυτή φάνηκε να ενεργοποιούνται νοητικά 50.9% των
μαθητών (π.χ. μνημονική ανάκληση όλων των δίγραφων της διδακτικής ενότητας,
επιλογή και συμπλήρωση του κατάλληλου δίγραφου σε λέξεις, ανάγνωση λέξεων
χωρίς το δίγραφο, ανάγνωση λέξεων αφού πρώτα συμπλήρωναν το δίγραφο που
έλειπε). Αναφορικά με την κοινωνική ενεργοποίηση, μετρήθηκε το 25% των
υποκειμένων (παροχή βοήθειας σε συμμαθητές, διεκδίκηση τήρησης της σειράς των
κανόνων για το ποιος θα μιλήσει πρώτος).
Αντίστοιχα, στην δραστηριότητα 21Π, που εφαρμόστηκε σε αντικατάσταση
της 21Ε, το ποσοστό για μη λεκτική-σωματική ενεργοποίηση ήταν 96.3%, όπως
φάνηκε από το βλέμμα των μαθητών (βλέμμα απορίας και προβληματισμού στην
αρχή, βλέμμα στην ερευνήτρια και τους εκπαιδευτικούς) από τις εκφράσεις του
προσώπου τους (ανυπομονησία να πάρουν το λόγο ώστε να αναφέρουν λέξεις χωρίς
το αρχικό δίγραφο φώνημα), τις κινήσεις τους και τη στάση του σώματός τους
(σήκωναν χέρι, σηκώνονταν όρθιοι και σήκωναν το ένα ή και τα δύο τους χέρια).
Σχετικά με τη νοητική ενεργοποίηση μετρήθηκε το 76.1% του δείγματος (μνημονική
303

ανάκληση όλων των δίγραφων της διδακτικής ενότητας, ανακοίνωση λέξεων χωρίς το
δίγραφο). Επιπλέον στις πειραματικές ομάδες, ενεργοποιήθηκε κοινωνικά το 29.4%
των παιδιών (επίλυση διαφωνίας σχετικά με την ορθότητα απάντησης που δόθηκε,
παραχώρηση της σειράς για να μιλήσει συμμαθητής, επανάληψη επεξήγησης οδηγιών
άσκησης), ενώ το 53.2% ενεργοποιήθηκε συναισθηματικά (γέλια όταν έλεγαν τις
λέξεις χωρίς το δίγραφο π.χ. «ουλήθρα» αντί για «τσουλήθρα»). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.21.
Πίνακας 5.4.21. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 21

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

21Ε

21Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

100

55

27

0

182

(92.6)

(50.9)

(25)

(0)

(42.8)

105

83

32

58

278

(96.3)

(76.1)

(29.4)

(53.2)

(63.8)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 21Ε=108, 21Π=109

Στη δραστηριότητα 22Ε, που εφαρμόστηκε στις ομάδες ελέγχου, 59.3% των
μαθητών μετρήθηκαν για τη μη λεκτική-σωματική ενεργοποίησή τους με το βλέμμα
(βλέμμα στους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης κειμένων που
εμπεριείχαν τα διδασκόμενα δίγραφα και που είχαν διδαχθεί σε όλη την ενότητα,
βλέμμα στο βιβλίο τους όταν οι ίδιοι οι μαθητές έκαναν ανάγνωση κειμένων), τις
εκφράσεις του προσώπου τους (εκφράσεις προβληματισμού, αγωνίας, ανυπομονησίας
να ανακοινώσουν τη λέξη όταν έβρισκαν λέξη που εμπεριείχε το δίγραφο της
ενότητας), τις κινήσεις (σήκωναν χέρι, έδειχναν με το δάχτυλό τους το σημείο στο
οποίο βρίσκονταν κατά τη διάρκεια ανάγνωσης των κειμένων) και τη στάση του
σώματός τους (ενεργοποίηση και στάση σώματος ετοιμότητας). Οι μαθητές σε
ποσοστό 48.1% παρατηρήθηκαν να ενεργοποιούνται σε νοητικό επίπεδο (ανάκληση,
εντοπισμός και προφορική εκφορά των δίγραφων της ενότητας σε λέξεις,
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ανακοίνωσαν λέξεις με τα συγκεκριμένα δίγραφα, επανάληψη κειμένων). Επιπλέον,
όσον αφορά στην κοινωνική ενεργοποίηση κατά τη διδασκαλία αυτή το ποσοστό
ήταν 5.6% (παρηγοριά όταν ένα παιδί είπε ότι απουσίαζε και δεν είχε κυκλώσει τις
λέξεις που εμπεριείχαν το συγκεκριμένο δίγραφο μέσα στο κείμενο, προσφορά
βοήθειας για να εντοπίσουν τη λέξη που είχε ειπωθεί και το σημείο στο οποίο
βρίσκονταν,

υποστήριξη

συμμαθητή

ύστερα

από

παρατήρηση

που

έκανε

εκπαιδευτικός).
Το αντίστοιχο ποσοστό για τη μη λεκτική-σωματική ενεργοποίηση κατά την
εφαρμογή της δραστηριότητας 22Π ήταν 99.1% όπως έγινε φανερό από το βλέμμα
(βλέμμα προσηλωμένο στην εκπαιδευτικό που διάβαζε τις προτάσεις με τις λέξεις),
τις εκφράσεις του προσώπου (ευχαρίστηση, ικανοποίηση, ηρεμία, χαμόγελα), τις
κινήσεις και τη στάση του σώματος των παιδιών (όταν ανέφεραν το δίγραφο που
λείπει ‘’σα να το παίρνει ο άνεμος’’ ταυτόχρονα κουνούσαν και τα χέρια από πάνω
μέχρι κάτω αργά ή γρήγορα). Επιπλέον, 88.1% των παιδιών παρατηρήθηκαν να
ενεργοποιούνται σε νοητικό επίπεδο (ανάκληση, εντοπισμός και προφορική εκφορά
των δίγραφων του κεφαλαίου, ανακοίνωση λέξεων με τα συγκεκριμένα δίγραφα,
επανάληψη κειμένων). Το 11.9% των υποκειμένων του δείγματος μετρήθηκε για την
κοινωνική του ενεργοποίηση (συμπλήρωσαν τα λεγόμενα των συμμαθητών τους,
παρείχαν ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο π.χ. «Σωστά», παρότρυνση να πάρουν
το λόγο όταν δίσταζαν) ενώ το 95.4% για τη συναισθηματική ενεργοποίηση
(ενθουσιασμός,

χαρά,

εγρήγορση,

έντονη

επιθυμία

να

συμμετέχουν).

Τα

αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.22.
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Πίνακας 5.4.22. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 22

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

22Ε

22Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

64

52

6

0

122

(59.3)

(48.1)

(5.6)

(0)

(28.2)

108

96

13

104

321

(99.1)

(88.1)

(11.9)

(95.4)

(73.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 22Ε=108, 22Π=109

Κατά τη δραστηριότητα με κωδικό 23Ε, το 10.2% των υποκειμένων φάνηκε
να ενεργοποιείται μη λεκτικά-σωματικά με το βλέμμα τους (βλέμμα στο τετράδιό
τους, στον Πίνακα, στις φωτοτυπίες, στους εκπαιδευτικούς), τις εκφράσεις του
προσώπου τους (ευχαρίστησης και ικανοποίησης όταν οι εκπαιδευτικοί τους
ενθάρρυναν, προβληματισμού και απορίας όταν δεν θυμούνταν κάποιο από τα
δίγραφα του κεφαλαίου), τις κινήσεις τους (σήκωναν χέρι) και τη στάση του σώματός
τους (στάση σιγουριάς και αυτοπεποίθησης, ετοιμότητας). Το ποσοστό για τη νοητική
ενεργοποίηση ήταν 87% (ανάκληση, εντοπισμός, προφορική εκφορά και γραφή των
δίγραφων του κεφαλαίου, ανακοίνωση λέξεων με τα συγκεκριμένα δίγραφα,
επανάληψη δίγραφων) ενώ για την κοινωνική ενεργοποίηση 32.4% (παροχή
βοήθειας, παραχώρηση σειράς, αλλαγή θέσης για παροχή βοήθειας, συνεργασία στην
επίλυση των ασκήσεων).
Στη δραστηριότητα 23Π, που εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες αντί της
23Ε, οι μαθητές σε ποσοστό 99.1% παρατηρήθηκαν να ενεργοποιούνται μη λεκτικάσωματικά με το βλέμμα (εστιασμένο στο γραπτό τους, στην ερευνήτρια όσο
επεξηγούσε τις οδηγίες της δραστηριότητας στους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια
της παντομίμας, στους συμμαθητές που μάντευαν ποια είναι η σωστή λέξη), τις
εκφράσεις του προσώπου τους (ανυπομονησία, ευχαρίστηση, χαρά, προβληματισμού
όταν δεν ήξεραν με ποιο τρόπο να αναπαραστήσουν τη λέξη που είχαν σκεφτεί), τις
κινήσεις και τη στάση του σώματός τους (παντομίμα, σήκωναν χέρι για να πάρουν το
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λόγο). Το αντίστοιχο ποσοστό για τη νοητική ενεργοποίηση ήταν 94.5% (ανάκληση,
καταγραφή δίγραφων παρουσίαση λέξεων με παντομίμα, υποθέσεις για το ποια είναι
η σωστή λέξη που αναπαριστά κάθε συμμαθητής) ενώ για την κοινωνική
ενεργοποίηση 99.1% (παρουσίασαν προσωπικά τους αντικείμενα και χόμπι στους
συμμαθητές τους, συνεργασία για να μαντέψουν τι προσπαθούν να αναπαραστήσουν,
παροχή βοήθειας στην εύρεση του κατάλληλου τρόπου παντομιμικής έκφρασης,
παραχώρηση σειράς). Τέλος, το ποσοστό για τη συναισθηματική ενεργοποίηση ήταν
100% (ενθουσιασμός να συμμετέχουν, να εκφραστούν με παντομίμα, να βρουν τη
λέξη, γέλια, επιφωνήματα χαράς). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.4.23.
Πίνακας 5.4.23. Πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίηση
Διδασκαλία 23

Πολύπλευρη ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

23Ε

23Π

Σύνολο
Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Μη
λεκτικήσωματική
ενεργοποίηση

Νοητική
ενεργοποίηση

Κοινωνική
ενεργοποίηση

11

94

35

0

140

(10.2)

(87)

(32.4)

(0)

(32.4)

108

103

108

109

428

(99.1)

(94.5)

(99.1)

(100)

(98.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 23Ε=108, 23Π=109
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Πίνακας 5.4.24. Συγκεντρωτικός πίνακας συχνοτήτων πολύπλευρης ενεργοποίησης για τις δραστηριότητες 1-23

Πολύπλευρη ενεργοποίηση
Μορφές συμπεριφοράς

Μη λεκτική-σωματική
ενεργοποίηση

Νοητική ενεργοποίηση

Κοινωνική ενεργοποίηση

Συναισθηματική
ενεργοποίηση

Δραστηριότητες

1Ε

2Ε

3Ε

4Ε

5Ε

6Ε

7Ε

8Ε

9Ε

10Ε

11Ε

12Ε

1Π

2Π

3Π

4Π

5Π

6Π

7Π

8Π

9Π

10Π

11Π

12Π

49
(49)

30
(29.1)

32
(31.4)

43
(42.6)

65
(59.6)

33
(31.1)

36
(35.3)

30
(27.5)

103
(95.4)

27
(25)

34
(31.2)

28
(25.7)

100
(95.2)

65
(65)

111
(100)

107
(100)

104
(100)

111
(100)

107
(100)

111
(100)

111
(100)

89
(81.7)

110
(100)

75
(67.6)

45
(45)

32
(31.1)

53
(52)

54
(53.5)

61
(56)

104
(98.1)

102
(100)

33
(30.3)

52
(48.1)

15
(13.9)

88
(80.7)

43
(39.4)

105
(100)

53
(53)

100
(90.1)

107
(100)

104
(100)

111
(100)

107
(100)

74
(66.7)

111
(100)

85
(78)

110
(100)

56
(50.5)

32
(32)

6
(5.8)

15
(14.7)

0
(0)

4
(3.7)

5
(4.7)

30
(29.4)

10
(9.2)

30
(27.8)

4
(3.7)

11
(10.1)

9
(8.3)

76
(72.4)

19
(19)

94
(92.2)

107
(100)

45
(43.3)

19
(17.1)

83
(77.6)

93
(83.8)

111
(100)

12
(11)

110
(100)

107
(96.4)

12
(12)

1
(1)

7
(6.9)

0
(0)

10
(9.2)

15
(14.2)

5
(4.9)

27
(24.8)

0
(0)

30
(27.8)

0
(0)

21
(19.3)

97
(92.4)

50
(50)

100
(90.1)

107
(100)

98
(94.2)

103
(92.8)

94
(87.9)

11
(9.9)

110
(99.1)

104
(95.4)

105
(95.5)

94
(84.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
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Πίνακας

5.4.24.

Συγκεντρωτικός

Πολύπλευρη
ενεργοποίηση
Μορφές συμπεριφοράς

Μη λεκτική-σωματική
ενεργοποίηση

Νοητική ενεργοποίηση

Κοινωνική ενεργοποίηση

Συναισθηματική
ενεργοποίηση

πίνακας

συχνοτήτων

πολύπλευρης

ενεργοποίησης

για

τις

δραστηριότητες

1-23

(συνέχεια)

Δραστηριότητες
13Ε

14Ε

15Ε

16Ε

17Ε

18Ε

19Ε

20Ε

21Ε

22Ε

23Ε

13Π

14Π

15Π

16Π

17Π

18Π

19Π

21Π

21Π

22Π

23Π

102
(97.1)

98
(89.9)

22
(20.2)

40
(37)

44
(42.3)

70
(64.2)

27
(25.5)

48
(44)

100
(92.6)

64
(59.3)

11
(10.2)

Σύνολο
1Ε-23Ε
Σύνολο
1Π23Π
1136
(46.4)

108
(100)

100
(97.1)

45
(41.7)

109
(100)

107
(100)

103
(94.5)

104
(94.5)

76
(69.1)

105
(96.3)

108
(99.1)

108
(99.1)

2274
(92.9)

105
(100)

57
(52.3)

34
(31.2)

44
(40.7)

104
(100)

109
(100)

102
(96.2)

61
(56)

55
(50.9)

52
(48.1)

94
(87)

1499
(61.2)

108
(100)

83
(80.6)

100
(92.6)

108
(99.1)

107
(100)

109
(100)

103
(93.6)

110
(100)

83
(76.1)

96
(88.1)

103
(94.5)

2233
(91.2)

15
(14.3)

8
(7.3)

5
(4.6)

11
(10.2)

10
(9.6)

14
(12.8)

10
(9.4)

10
(9.2)

27
(25)

6
(5.6)

35
(32.4)
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(12.5)

97
(89.8)

10
(9.7)

32
(29.6)

108
(99.1)

107
(100)

65
(59.6)

79
(71.8)

110
(100)

32
(29.4)

13
(11.9)

108
(99.1)

1637
(66.9)

3
(2.9)

5
(4.6)

0
(0)

12
(11.1)

5
(4.8)

19
(17.4)

2
(1.9)

11
(10.1)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

187
(7.6)

72
(66.7)

96
(93.2)

23
(21.3)

95
(87.2)

90
(84.1)

93
(85.3)

88
(80)

109
(99.1)

58
(53.2)

104
(95.4)

109
(100)

1739
(71)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105, 2Ε=103, 2Π=100, 3Ε=102, 3Π=111, 4Ε=101, 4Π=107, 5Ε=109, 5Π=104, 6Ε=106, 6Π=111, 7Ε=102, 7Π=107, 8Ε=109, 8Π=111, 9Ε=108, 9Π=111,
10Ε=108, 10Π=109, 11Ε=109, 11Π=110, 12Ε=109, 12Π=111, 13Ε=105, 13Π=108, 14Ε=109, 14Π=103, 15Ε=109, 15Π=108, 16Ε=108, 16Π=109, 17Ε=104, 17Π=107, 18Ε=109, 18Π=109,
19Ε=106, 19Π=110, 20Ε=109, 20Π=110, 21Ε=108, 21Π=109, 22Ε=108, 22Π=109, 23Ε=108, 23Π=109
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Τα αποτελέσματα αυτά απαντούν στο 4ο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας
διατριβής και δείχνουν ότι στις ομάδες ελέγχου τα ποσοστά πολύπλευρης
ενεργοποίησης των παιδιών ήταν αρκετά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των
πειραματικών ομάδων. Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των πειραματικών
ομάδων και των ομάδων ελέγχου ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινωνική και
συναισθηματική ενεργοποίηση των παιδιών ως προς το διδασκόμενο γλωσσικό θέμα.
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Πρόσθετα αποτελέσματα σχετικά με την πολύπλευρη ενεργοποίηση των παιδιών,
όπως προέκυψαν από το ημερολόγιο παρατήρησης.
Σε σχέση με τη μη λεκτική- σωματική ενεργοποίηση στις ομάδες ελέγχου, στο
ημερολόγιο καταγράφηκε ότι «Οι μαθητές στις ομάδες ελέγχου παρουσίαζαν έντονη
κινητικότητα στην καρέκλα και οι εκπαιδευτικοί προέβαιναν συχνά σε παρατηρήσεις,
(π.χ. «Μην κάνεις έτσι την καρέκλα θα πέσεις») και κάποια υποκείμενα έδειχναν ανία
(π.χ. χασμουρητά). Σπάνια τα παιδιά σήκωναν αυθόρμητα το χέρι τους για να δώσουν
απαντήσεις. Υπήρξαν επίσης περισπασμοί. Για παράδειγμα, κατά τη δραστηριότητα
2Ε, όταν χτύπησε η πόρτα όλοι οι μαθητές εκτός από τρείς έστρεψαν το βλέμμα τους
στο άτομο που μπήκε. Επίσης, μία μαθήτρια έδειχνε τα μαλλιά της στην
εκπαιδευτικό, ένα άλλο παιδί κοιτούσε σε άλλη σελίδα του βιβλίου και στη συνέχεια
σηκώθηκε από τη θέση του για να δείξει αυτό που έβλεπε σε συμμαθητή του. Αρκετά
παιδιά μιλούσαν μεταξύ τους. Διακρίθηκαν τα λεγόμενα ενός παιδιού για το τι
επρόκειτο να φορέσει στις απόκριες. Ένα παιδί χόρευε καθιστό. Ένα παιδί ζωγράφιζε
και επιδείκνυε τη ζωγραφιά του στο συμμαθητή του». Σημειώθηκε επίσης ότι
«Επικρατεί φασαρία στην τάξη, ένα παιδί κάθεται με κλειστά τα μάτια του, δύο
παιδιά συζητούν για άσχετο θέμα, το ένα λέει για τη μαμά του που είχε χτυπήσει στο
κεφάλι και έτρεχαν αίματα, και ένας άλλος μαθητής παρακολουθεί τη συζήτηση».
Κατά την 15Ε, σημειώθηκε ότι «Αρκετοί μαθητές προτίμησαν να κάνουν κάτι
διαφορετικό κατά τη διδασκαλία του κειμένου: ζητούσαν να βγουν έξω από την
αίθουσα, έσβηναν κάτι στο βιβλίο τους, έγραφαν επάνω στο βιβλίο τους, ζωγράφιζαν
στο θρανίο, έπαιζαν με την ξύστρα, χασμουρήθηκαν, έτριβαν τα μάτια τους,
τέντωναν το σώμα τους επάνω στην καρέκλα και είχαν βλέμμα αφηρημένο. Η
έλλειψη συμμετοχής σημειώθηκε και από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της
ανάγνωσης. Στο ημερολόγιο καταγράφηκαν αναφορές όπως: (π.χ. Εκπ: ‘’Είναι πολύ
ενοχλητικό αυτό που κάνεις’’, ‘’Που είναι το δάχτυλό σου; Τα πόδια σου;’’, ‘’Το
κλειδί ψάχνεις;’’ ‘’Όχι τη γόμα μου’’, Εκπ.: ‘’Μη σφουγγαρίζεις το πάτωμα’’, ‘’Είσαι
χωρίς βιβλίο; Βγάλε το βιβλίο σου να παρακολουθήσεις το μάθημα’’)». Παρόμοια,
κατά την δραστηριότητα 16Ε στο ημερολόγιο αναφέρεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί
διέκοπταν το μάθημα προκειμένου να κάνουν παρατηρήσεις όπως: “Μη δω κανέναν
ξαπλωμένο, όρθιο ή δεν προσέχει θα πάει έξω”, “Συγκεντρωθείτε στο μάθημα”,
“Βάλε τη στέκα ή στο κεφάλι σου ή στην τσάντα”, Επίσης ένα παιδί χτυπούσε με ένα
κέρμα το θρανίο, ένα παιδί έπαιζε με κάποια αυτοκόλλητα, άλλο παιδί με την ξύστρα,
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ενώ σε μερικά παιδιά έπεφταν συνεχώς πράγματα κάτω. Οκτώ παιδιά σε μία ομάδα
ελέγχου ζήτησαν να βγουν έξω». Αντίστοιχα κατά τη 17Ε ένα παιδί έριχνε
επανειλημμένα το μολύβι του κάτω και σηκωνόταν να το πιάσει, ύστερα έκανε
κινήσεις σα να οδηγεί, μια μαθήτρια είχε κρύψει μια κούκλα κάτω από το θρανίο της
και την έδειχνε συνωμοτικά στη διπλανή της. Διακρίθηκε επιθυμία να βγουν έξω και
κάποιο παιδί μάλιστα βγήκε για δεύτερη φορά “Κυρία μετά να πάω κι εγώ;” Ένας
μαθητής εξέφρασε δυσφορία (επιφώνημα ‘’ααα’’) όταν μια εκπαιδευτικός είπε να
διαβάσουν τις προτάσεις αφού συμπληρώσουν το δίγραφο. Οι εκπαιδευτικοί έκαναν
παρατηρήσεις π.χ. “Τι γίνεται εκεί; γύρνα μπροστά σου. Χρήστο; Αλέξη; Γράφε”,
“Κάτσε κάτω και κάνε τις ασκήσεις σου. Δε μιλάμε”, “Τέλος καθίστε ήσυχα, Κάτσε
στην καρέκλα σου καλά”, Εκπ.: “Μη μου μετράς τις λέξεις γράφε την λεξούλα για να
προλάβουμε”, “Έλα έλα μην κοιτάς δεξιά και αριστερά γράφε το πεύκο. Σσς”, “Όταν
κάνετε φασαρία και χτυπάτε τα πόδια σας δεν ακούγεται η δική μου η φωνή”,
“Κοριτσάκια μία από τις δυο θα αλλάξει θέση σύντομα”».
Όσον αφορά τις πειραματικές δραστηριότητες στο ημερολόγιο καταγράφηκε
ότι «Υπήρχε αυξημένη ενεργητικότητα των παιδιών και ανυπομονησία να
συμμετέχουν. Στη δραστηριότητα 2Π, οι μαθητές ανακάλεσαν λέξεις που είχαν
χρησιμοποιήσει είτε οι ίδιοι είτε συμμαθητές τους και τις ενσωμάτωσαν στις ιστορίες
που δημιούργησαν», μια παρατήρηση που προκάλεσε εντύπωση στην ερευνήτρια. Για
την δραστηριότητα 6Π, που εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες, στο ημερολόγιο
καταγράφηκε ότι «Παρατηρήθηκε έντονη εγρήγορση. Τα χέρια των παιδιών ήταν σε
ετοιμότητα (αντικριστά έτοιμα να χτυπήσουν παλαμάκια) για να προλάβουν να
χτυπήσουν παλαμάκια στο άκουσμα λέξης με το δίγραφο. Στην αρχή δυσκολεύονταν
να διατηρήσουν τον ρυθμό στο περπάτημα με τον εντοπισμό λέξεων. Χαμογελούσαν
τα περισσότερα παιδιά». Στις δραστηριότητες 10Π-14Π, στο ημερολόγιο ως προς τη
σωματική-μη λεκτική ενεργοποίηση του δείγματος σημειώθηκε ότι «Η συμπεριφορά
των παιδιών των πειραματικών ομάδων φανέρωνε προσοχή για πολύ μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα από αυτή των παιδιών των ομάδων ελέγχου».
Επίσης, μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρήθηκε στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των εκφράσεων του προσώπου. Σε ενδεικτικό απόσπασμα του
ημερολογίου σημειώνεται ότι «Το ύφος των περισσότερων μαθητών των ομάδων
ελέγχου μοιάζει διεκπεραιωτικό, ανέκφραστο και σοβαρό, συχνά ύφος ενηλίκων σε
δουλειά». Σε αντιπαράθεση, για τα παιδιά των πειραματικών ομάδων σημειώνονται
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συχνά εκφράσεις «Ανυπομονησίας», «Προβληματισμού», «Ενθουσιασμού» «Γέλια»
και «Χαμόγελα». Σε σχέση με τις εκφράσεις του προσώπου και το βλέμμα των
μαθητών ενδεικτικά στο ημερολόγιο αναφέρεται ότι «Στην δραστηριότητα 3Ε τα
παιδιά δεν χαμογελούν, έχουν βλέμμα σοβαρό, ουδετερότητας, αρκετές φορές
κοιτούν σε διαφορετική σελίδα του βιβλίου, ψάχνουν συνεχώς τα πράγματά τους,
διατηρούν το βλέμμα τους αλλού, κοιτούν και μιλούν με τους διπλανούς τους.
Τσακώνονται όταν το ένα κοιτάει το βιβλίο του άλλου, χτυπάνε ο ένας τον άλλο με
τα βιβλία τους και μετά αγκαλιάζονται, άλλα μιλούν και γελούν μεταξύ τους». Στη
δραστηριότητα με κωδικό 17Ε, σημειώθηκε ότι «Οι μαθητές άλλοτε κοιτούσαν στο
βιβλίο τοποθετώντας το χέρι έτσι ώστε να στηρίζει το κεφάλι, άλλοτε έστρεφαν το
βλέμμα τους αλλού (στον τοίχο, σε συμμαθητές, στα πράγματά τους). Ένας μαθητής
δίπλωσε το βιβλίο του σα μικροσκόπιο και κοιτούσε τον απέναντί του, τον πίνακα,
την εκπαιδευτικό, ένα είχε κάνει το βιβλίο μαξιλάρι και είχε ξαπλώσει πάνω στο
θρανίο, μια μαθήτρια κοιτούσε σε άλλη σελίδα του βιβλίου και όταν έφτασε η σειρά
της ρώτησε τη διπλανή που βρίσκονται.
Αντιθέτως, για τη δραστηριότητα 15Π, στο ημερολόγιο σημειώθηκε ότι
«Κατά την ακρόαση του κειμένου μερικά παιδιά κοιτούσαν τη δασκάλα ενώ τα
περισσότερα είχαν το βλέμμα τους στραμμένο στο κείμενο. Κατά την επεξεργασία
του περιεχομένου του κειμένου, οι μαθητές φάνηκαν πρόθυμοι να απαντήσουν στις
ερωτήσεις που τέθηκαν σηκώνοντας επίμονα το χέρι τους ακόμη και για δεύτερη
φορά προκειμένου να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
που ακολούθησε, παρατηρήθηκαν όλοι οι μαθητές να έχουν στρέψει το βλέμμα τους
προς τους συμμαθητές τους, όταν αυτοί είχαν το λόγο». Ακόμη, για την
δραστηριότητα 18Π σημειώθηκε ότι «Οι μαθητές συνέχισαν να διατηρούν το βλέμμα
τους συγκεντρωμένο σε συμμαθητές τους που έκαναν παντομίμα, παρόλο που
χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα».
Σχετικά με τη νοητική ενεργοποίηση σημειώθηκε ότι «Σε νοητικό επίπεδο
στις πειραματικές ομάδες ανταποκρίθηκε το σύνολο των παιδιών, στις ομάδες
ελέγχου συμμετείχαν λιγότερα παιδιά, ενώ πρωταγωνιστές ήταν 2-3 παιδιά, σε όλες
τις δραστηριότητες τα ίδια». Επίσης, αναφέρεται ότι «Στη δραστηριότητα 1Ε τα
παιδιά ανέφεραν αποκλειστικά υπαρκτές λέξεις. Αντίθετα, στην πειραματική ομάδα
(δραστηριότητα 1Π), οι μαθητές επινόησαν δικές τους σύνθετες λέξεις. Έτσι, σε
γλωσσικό επίπεδο, τα παιδιά στις ομάδες ελέγχου εργάστηκαν λιγότερο με το
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διδασκόμενο θέμα, αφού στην δραστηριότητα με κωδικό 1Ε ανέφεραν πολύ
λιγότερες σύνθετες λέξεις, σε σύγκριση με τα παιδιά των πειραματικών ομάδων»
(κατά τη δραστηριότητα 1Π)». Η νοητική ενεργοποίηση των παιδιών ήταν σε υψηλά
επίπεδα ιδίως κατά τις δραστηριότητες 17Π και 18Π στις πειραματικές ομάδες όπου
«Οι μαθητές θυμήθηκαν και ανακοίνωσαν περισσότερες λέξεις συγκριτικά με τους
μαθητές των ομάδων ελέγχου».
Αναφορικά με την κοινωνική ενεργοποίηση στις ομάδες ελέγχου κατά την
15Ε, σημειώθηκε ότι «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε αρκετοί
μαθητές απείχαν από τη συζήτηση για το περιεχόμενο του κειμένου. Σε σχέση με την
κοινωνική ενεργοποίηση στο ημερολόγιο αναφέρεται ότι σε «Διακρίθηκαν φιλίες π.χ.
στη δραστηριότητα 16Π, οι μαθητές επέλεξαν έργα φίλων τους. Μερικοί, ανέφεραν
ότι προτιμούν τα έργα των φίλων χωρίς να θυμούνται τι περιείχε». Παρόμοια στη
δραστηριότητα 17Π, «Οι μαθητές δεν τήρησαν τη συμφωνία να παραμείνουν στην
αρχική τους απόφαση για την ομάδα στην οποία επιθυμούσαν να ενταχθούν και
προτιμούσαν να επιλέξουν την ομάδα στην οποία ήταν φίλοι τους». Επίσης, σε
κοινωνικό επίπεδο, καταγράφηκε ότι «Στις πειραματικές ομάδες οι μαθητές είχαν
αλληλεγγύη μεταξύ τους, αρκετοί ήταν αυτοί που παρείχαν βοήθεια στους διπλανούς
τους στη γραφή των λέξεων και απαντούσαν σε ερωτήματα που εκείνοι έθεταν».
Στο πλαίσιο της κοινωνικής ενεργοποίησης των παιδιών των πειραματικών
ομάδων, καταγράφηκε ότι «Τα παιδιά φανέρωναν αλληλεπίδραση με τους
συνομηλίκους τους και είχαν μεγαλύτερη ποικιλία στις μορφές συμπεριφοράς».
Επίσης, καταγράφηκε ότι «Τα σχόλια και η επικοινωνία τόσο με τους εκπαιδευτικούς
όσο και μεταξύ των παιδιών ήταν συχνότερη». Περιγράφεται ότι τα παιδιά
«Εκδήλωναν αυθόρμητο ενδιαφέρον για τις ιδέες και τα έργα των συμμαθητών τους.
Όταν έβλεπαν τα έργα των συμμαθητών τους, επικεντρώνονταν σε αυτά, τα
περιεργάζονταν, έδιναν έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια και έθεταν ερωτήσεις». Η
δραστηριότητα 3Π αποτυπώνεται στο ημερολόγιο ως «Δραστηριότητα που
φανερώνει κοινωνική ενεργοποίηση καθώς η επιλογή των μαθητών για το που θα
‘’Πετάξουν’’ την υποτιθέμενη μπάλα ήταν συνειδητή και μάλιστα κάποιες φορές
διευκρίνιζαν σε ποιον την έδωσαν. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, μερικοί
μαθητές εξέφρασαν παράπονα ότι δεν τους πετούν τη μπάλα». Επίσης, στο
ημερολόγιο έχει καταγραφεί ότι «Στην πειραματική ομάδα, παρατηρήθηκε η
προθυμία των παιδιών να κοπιάσουν περισσότερο από το ζητούμενο. Πρότειναν να
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επαναληφθεί η δραστηριότητα 3Π ή να παράγουν περισσότερα από όσα όριζαν οι
οδηγίες στην 1Π, ή να ασχοληθούν περισσότερη ώρα». Επίσης, «Με το πέρας της
δραστηριότητας 2Π συνέχισαν να συζητούν μεταξύ τους νέες ιδέες. Όλα τα παιδιά,
ακόμα και παιδιά που συνήθως δεν συμμετείχαν έδειξαν εσωτερικό ενδιαφέρον για τη
σχολική δουλειά και δεν χρειάζονταν έλεγχο και πίεση για να την επιτελέσουν». Στο
ημερολόγιο καταγράφηκε επίσης ότι «Στη δραστηριότητα 4Π, οι μαθητές
αλληλεπίδρασαν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους και οι εκπαιδευτικοί αρκετές φορές
δεν χρειάστηκε να συντονίσουν τη διαδικασία, αφού οι ίδιοι οι μαθητές αναλάμβαναν
και ρόλο ‘’συντονιστή’’. Η δραστηριότητα 4Π είχε κοινωνικό ενδιαφέρον καθώς
δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν να σχολιάζουν τα έργα των συμμαθητών
τους επιδεικνύοντας σεβασμό. Το στοιχείο αυτό τόνισε μια εκπαιδευτικός,
αναφερόμενη στις προσπάθειες που σκόπευε να προβεί για την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, καθώς συχνά αντιμετώπιζε πρόβλημα με
ορισμένους μαθητές που προσέβαλλαν τους συμμαθητές τους όταν καλούνταν να
συνεργαστούν». Στη δραστηριότητα 11Π, «Υπήρχε κοινωνική ενεργοποίηση των
μαθητών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να
σκεφτούν και να συναποφασίσουν για το ποιες λέξεις θα ζωγράφιζαν και να
συμφωνήσουν ως προς τον τρόπο σχεδιασμού των αντικειμένων. Επίσης, στη
δραστηριότητα αυτή φάνηκαν να είναι σε ιδιαίτερη εγρήγορση και να μην
αντιλαμβάνονται το πέρασμα του χρόνου».
Επιπλέον «η συναισθηματική ενεργοποίηση των μαθητών ήταν σε πολύ
υψηλά επίπεδα κατά τη δραστηριότητα 4Π σε σημείο που ένα παιδί άρχισε να κλαίει
επειδή χτύπησε το κουδούνι και δεν πρόλαβε να δείξει το αντικείμενο που σκέφτηκε
με παντομίμα». «Εντύπωση προκάλεσε η διαφορά στις δραστηριότητες 9Ε και 9Π, σε
σχέση με την κοινωνική και τη συναισθηματική ενεργοποίηση των μαθητών. «Στην
δραστηριότητα 9Ε οι μαθητές διατήρησαν παθητική στάση κατά την επεξήγηση από
τους εκπαιδευτικούς των άγνωστων λέξεων, ενώ στην 9Π, οι μαθητές εντόπισαν τις
δύσκολες λέξεις και τις επεξεργάστηκαν σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους».
Σε σχέση με τη συναισθηματική ενεργοποίηση στην ίδια δραστηριότητα σημειώθηκε
ότι «Οι μαθητές ενώ αρχικά γελούσαν όταν ακουγόταν αλλοιωμένη η λέξη, όσο
προχωρούσε η διαδικασία θύμωναν και αναζητούσαν το άτομο που ήταν υπεύθυνο
για το διαφορετικό άκουσμα της λέξης. Θύμωναν όταν η λέξη δεν παρέμενε ανέπαφη
και προσπαθούσαν να κατευνάσουν το θυμό τους ή να βοηθήσουν τους συμμαθητές
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τους να περιορίσουν το θυμό τους». Επίσης, καταγράφηκε ότι στις πειραματικές ομάδες
τα επίπεδα ενθουσιασμού των μαθητών ήταν υψηλά και σημειώθηκε ότι «Οι μαθητές

ανυπομονούσαν σε καθημερινή βάση να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες, γεγονός
που επισημάνθηκε και από τους εκπαιδευτικούς των πειραματικών ομάδων».
Επιπλέον, στη 19Π τα παιδιά ενεργοποιήθηκαν συναισθηματικά «Ενθουσιάστηκαν με
το γεγονός ότι δημιούργησαν δικές τους λέξεις που μόνο οι ίδιοι ήξεραν αρχικά τι
σημαίνουν. Οι μαθητές εξέφρασαν επίσης περιέργεια και ανυπομονησία να
ανακαλύψουν τη σημασία των λέξεων που επινόησαν οι συμμαθητές τους».
Συμπερασματικά, αναφορικά με την πολύπλευρη ενεργοποίηση του δείγματος
στο ημερολόγιο αναφέρεται ότι «Οι μαθητές στις ομάδες ελέγχου έδειχναν λιγότερη
διάθεση να συμμετέχουν μη λεκτικά – σωματικά. Διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ
μαθητών των πειραματικών ομάδων και μαθητών των ομάδων ελέγχου στο βλέμμα,
όσον αφορά στην ένταση και την εκφραστικότητα (‘’στις ομάδες ελέγχου: όχι
εκφραστικό και σοβαρό ύφος", "στις πειραματικές ομάδες βλέμμα ανυπομονησίας,
περιέργειας, ενθουσιασμού και χαμόγελα"). Επίσης στις ομάδες ελέγχου οι μαθητές
παρουσίαζαν συμπεριφορές μη ενεργητικής εμπλοκής όπως χασμουρητό, τρίψιμο
ματιών, αφηρημένο βλέμμα,

γράψιμο στο θρανίο. Μερικοί ήταν όρθιοι, άλλοι

ξαπλωμένοι στο θρανίο, έψαχναν τα πράγματά τους, βιάζονταν να τελειώσουν.
Τέτοιου είδους συμπεριφορές ήταν ανύπαρκτες στους μαθητές των πειραματικών
ομάδων, όπου η μη-λεκτική ανταπόκριση των μαθητών των πειραματικών ομάδων
αποκάλυπτε την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους και με τους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εξέφραζαν την χαρά τους γι’ αυτό». Στις ομάδες ελέγχου
«Ήταν τα ίδια τα παιδιά που έλαβαν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες, η σωματική
ενεργοποίησή τους ήταν συχνά συμβατική». Τα αποτελέσματα αυτά επισφραγίζουν
τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στις κλείδες παρατήρησης.
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5.5. Αποτελέσματα ως προς τις εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα
θέματα
Από μια άλλη οπτική γωνία, η εμπλοκή των παιδιών του δείγματος αναλύθηκε
ως προς τις εστιάσεις των παιδιών στις διαφορετικές διαστάσεις της διδακτικής
διαδικασίας Μετρήθηκαν τα παιδιά που έδειξαν να εστιάζονται κατά μάλλον στην
ακαδημαϊκή διάσταση του διδασκόμενου θέματος, τα παιδιά που ήταν εστιασμένα
κατά μάλλον σε αισθητικά - καλλιτεχνικά στοιχεία της διδακτικής κατάστασης και τα
παιδιά που εστίαζαν τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε αισθητικά – καλλιτεχνικά
χαρακτηριστικά της διδασκαλίας (μεικτές εστιάσεις).
Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά στις εστιάσεις των παιδιών, κατά την
προγραμματισμένη δραστηριότητα 1Ε, παρατηρήθηκε ότι 34% των μαθητών έδειξαν
να εστιάζουν κατά μάλλον σε ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας (π.χ.
Εκπ: «Παπουτσωμένος τι σημαίνει;» «Έχει τεράστια παπούτσια», Εκπ: «Τι σημαίνει
σύνθετη λέξη;» «Έχει 2 λέξεις μαζί»). Το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεικτές
εστιάσεις ήταν 16% (π.χ. Εκπ.: «Τι βλέπουμε στην εικόνα του βιβλίου μας;» «Βλέπω
κάποια παιδιά που φτιάχνουν ένα χιονάνθρωπο», Εκπ.: «Ποια παιχνίδια παίζουν
ποιος θα μου πει;» «Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο»). Επίσης, 37% εστίασαν σε
κατά μάλλον αισθητικά – καλλιτεχνικά στοιχεία της διδακτικής διαδικασίας (π.χ.
Εκπ: «Μπορείς να μας περιγράψεις πως είναι Άρη; Περιγράφω σημαίνει λέω πώς
είναι» «Ωραίος», Εκπ.: «Από τι έχει φτιαχτεί;» «Από χιόνι», Εκπ.: «Και τι του έχουν
βάλει τα παιδιά;» «Μια κατσαρόλα», Εκπ.: «Γιατί;» «Για καπέλο»).
Ως προς τις εστιάσεις των υποκειμένων, στην δραστηριότητα 1Π, η οποία
εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες ως αντίστοιχη των δραστηριοτήτων με
κωδικό 1Ε, 98.1% των μαθητών φανέρωσαν κατά μάλλον ακαδημαϊκή εστίαση (π.χ.
«Κυρία αφήνουμε κενό;», «Κυρία να ξεκινήσουμε;», «Κυρία δεν ξέρω πως γράφεται
αυτό που θέλω να γράψω»). Το σύνολο των υποκειμένων έδειξε κατά μάλλον μεικτή
εστίαση (π.χ. «Ο χιονομαγικός χιονάνθρωπος. Ποιο /ι/;», «Έβαλα αυτιά και έφτιαξα
έναν χιονολαγό», «Αυτός είναι ο Χιονοοχτώς κουμπιοχιονάνθρωπος γιατί έχει 8
κουμπιά. Έχει 6 κουμπιά και μετράω και τα μάτια του για κουμπιά»), και το 89.5%
ήταν κατά μάλλον εστιασμένο σε αισθητικό-καλλιτεχνικό επίπεδο (π.χ. «Κυρία δεν
έχω τελειώσει το φόντο», «Εγώ του έβαλα γυαλιά ηλίου», «Και ό,τι χρώμα
θέλουμε;»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.1.
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Πίνακας 5.5.1 Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 1

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

1Ε

1Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

34
(34)

16

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
37

(16)

(37)

103

105

(98.1)

(100)

94
(89.5)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105

Κατά τις δραστηριότητες 2Ε που εφαρμόστηκαν στις ομάδες ελέγχου, το
14.6% των μαθητών ήταν κατά μάλλον εστιασμένο ακαδημαϊκά (π.χ. έφτιαξαν
προτάσεις με τις λέξεις: «Καστανόξανθα, πολύχρωμα, χιονοπόλεμος, χιονάνθρωπος»:
«Η Μαρία έχει καστανόξανθα μαλλιά», «Της αρέσουν τα πολύχρωμα ρούχα»,
«Μακάρι να έπαιζα τώρα χιονοπόλεμο»). Ακόμη, 16.5% των μαθητών μετρήθηκαν
ως προς τις κατά μάλλον μεικτές εστιάσεις τους στη διδακτική διαδικασία (π.χ. Εκπ.:
«Ποιος θα μου μιλήσει για τη δεύτερη εικόνα;» «Ο παπαγάλος βάζει ένα πούπουλο»,
Εκπ: «Γιατί;» «Για αυτί») ενώ 1% έδειξαν να εστιάζουν κατά μάλλον σε αισθητικές
–καλλιτεχνικές διαστάσεις (π.χ. «Η πρώτη εικόνα δεν μου αρέσει»).
Στη δεύτερη αισθητική δραστηριότητα ροής 2Π, τα παιδιά σε ποσοστό 6%
φανέρωσαν ακαδημαικές εστιάσεις

(π.χ. «Πολύ μεγάλη πρόταση»), ενώ 81%

μετρήθηκαν για τις κατά μάλλον μεικτές εστιάσεις τους (π.χ. «Μια φορά κι έναν
καιρό ήταν ένας χιονολαγός που πήγαινε κάθε μέρα στο σχολείο. Φοβόταν όμως στο
δρόμο μήπως συναντήσει τη χιονοδράκαινα. Ήταν η γυναίκα του χιονόδρακου και
ήταν κακιά»), ενώ 72% φάνηκε να εστιάζει σε αισθητικά – καλλιτεχνικά στοιχεία της
διδακτικής κατάστασης («Ο χιονογίγαντας είναι ψηλός», «Και είναι και χοντρός»).
Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.2.
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Πίνακας 5.5.2 Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 2
Δραστηριότητες

2Ε

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Μορφές συμπεριφοράς
Ακαδημαϊκές
Μεικτές εστιάσεις
Αισθητικέςεστιάσεις
καλλιτεχνικές
εστιάσεις
15
17
1
(14.6)
(16.5)
(1)

2Π

6
(6)

81
(81)

72
(72)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 2Ε=103, 2Π=100

Από την παρατήρηση των παιδιών των ομάδων ελέγχου, κατά την εφαρμογή
των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 3Ε, ως προς τις ακαδημαικές εστιάσεις
μετρήθηκε το 52.7% των μαθητών (π.χ. Εκπ.: «Θέλω να βάλετε σε κύκλο με το
μολύβι σας όλες τις λεξούλες που έχουν μέσα /τσ/» «Από δίπλα;» «Κυρία όλη τη
λέξη;»). Επιπρόσθετα, μετρήθηκε ότι το 1% φανέρωσε μεικτές εστιάσεις (π.χ. «Τα
παπαγαλάκια μου κάνουν κουτσουλιές»), ενώ 12.7% μετρήθηκαν για τις αισθητικές –
καλλιτεχνικές τους εστιάσεις (π.χ. «Βλέπω μια πετσέτα, μια τσάντα, κάτι κάλτσες,
γάντια και την ουρά»).
Κατά την πειραματική δραστηριότητα 3Π, οι ακαδημαϊκές εστιάσεις ανήλθαν
σε ποσοστό 90.1% (π.χ. «Έχω βρει δύο λέξεις», Εκπ.: «Είπες πάστα;» «Όχι κυρία,
άστρα είπα»), οι μεικτές εστιάσεις σε ποσοστό 21.6% (π.χ. «Εγώ φοβάμαι ακόμα και
τις αράχνες», «Μπορούμε να σκεφτούμε και φανταστικές λέξεις;»), ενώ οι αισθητικές
– καλλιτεχνικές εστιάσεις σε 78.4% (π.χ. «Θα είναι φανταστική η μπάλα;», «Όποιος
χάσει κάθεται κάτω;», «Με τα χέρια ή με τα πόδια;»). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.3.
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Πίνακας 5.5.3 Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 3

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

3Ε

3Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

53

1

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
13

(52.7)

(1)

(12.7)

100

24

87

(90.1)

(21.6)

(78.4)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 3Ε=102, 3Π=111

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά τις εστιάσεις των παιδιών ως προς τα
διδασκόμενα θέματα, κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 4Ε, μετρήθηκε ότι
53.5% των παιδιών ήταν κατά μάλλον εστιασμένα στο ακαδημαϊκά γνωστό (π.χ.
Εκπ.: «Τι πιστεύετε ότι ανοίγει το κλειδί;» «Κυρία να πω; Ανοίγει ένα μπαούλο με
θησαυρό»). Δεν υπήρξαν αναφορές των μαθητών που να φανερώνουν μεικτές ή
αισθητικές-καλλιτεχνικές εστιάσεις στη διδακτική διαδικασία.
Στην δραστηριότητα 4Π, η οποία εφαρμόστηκε στις πειραματικές
ομάδες ως αντίστοιχη των δραστηριοτήτων με κωδικό 4Ε, το σύνολο των
υποκειμένων μετρήθηκε για τις ακαδημαικές εστιάσεις του (π.χ. Εκπ.: «Τι ανοίγει το
κλειδί;» «Εγώ ξέρω τι ανοίγει το κλειδί, ανοίγει ένα ζωολογικό κήπο»). Επιπλέον,
95.3% φανέρωσαν μεικτές εστιάσεις (π.χ. «Έχω φτιάξει έναν δεινόσαυρο και μπαίνω
μέσα. Το κλειδί ξεκλειδώνει το κλειδί την πόρτα του δεινοσαύρου». «Το κλειδί
ανοίγει

ένα

καρπούζι»),

ενώ

89.7%

εστίασαν

σε

αισθητικά-καλλιτεχνικά

χαρακτηριστικά της διδακτικής κατάστασης (π.χ. «Εγώ έχω ξυλομπογιές». «Μ’
αρέσει η παντομίμα κυρία». «Μόνο ένα πράγμα έχουμε να ζωγραφίσουμε;»). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.4.
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Πίνακας 5.5.4 Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 4

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

0

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

54
(53.5)

(0)

(0)

107

102

96

(100)

(95.3)

(89.7)

4Ε

4Π

Μεικτές εστιάσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 4Ε=101, 4Π=107

Κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 5Ε, από το
σύνολο του δείγματος παρατηρήθηκε ότι 51.4% των παιδιών ήταν εστιασμένα
ακαδημαϊκά (π.χ.: «Κυρία γράφεται με /γγ/;», Εκπ.: «Απ’ έξω πως είναι;» «Απ’ έξω
έχει τον θρύλο από μέσα έχει δύο χάρακες, μολύβια, ξυλομπογιές και μαρκαδόρους.
Και έχει δύο θήκες»). Ακόμη, 11.9% των παιδιών μετρήθηκε στις μεικτές εστιάσεις
(π.χ. Εκπ.: «Βρήκαμε ένα;» «Γατάκι», Εκπ.: «Τι χρώμα έχει το γατάκι το
συγκεκριμένο;» «Άσπρο»). Κανένα παιδί δεν αναφέρθηκε σε κάποιο στοιχείο που να
φανερώνει μάλλον αισθητική – καλλιτεχνική εστίαση.
Κατά την πειραματική δραστηριότητα 5Π, σε ποσοστό 95.2% παρατηρήθηκε
ακαδημαϊκή εστίαση των μαθητών (π.χ.

«Κυρία να βάλω τελεία στο τέλος;»

«Αγγελία είναι και να πουλάει κάποιος ένα σπίτι;» «Κυρία έτσι;»). Το σύνολο του
δείγματος μετρήθηκε για τις μεικτές του εστιάσεις (π.χ. «Όποιος θέλει μπορεί και να
ζωγραφίσει αυτό το αντικείμενο;» «Κυρία θα δείξουμε με παντομίμα μετά την
αγγελία μας;»). Επιπλέον, 79.8% φανέρωσαν εστίαση στην αισθητική – καλλιτεχνική
διάσταση του διδασκόμενου θέματος (π.χ. «Αν προλάβαινα θα ζωγράφιζα κι άλλα».
«Μου δίνεις το μπλε;». «Να δω τη ζωγραφιά;»). Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.5.
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Πίνακας 5.5.5. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 5

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

5Ε

5Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

56

13

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

(51.4)

(11.9)

(0)

99

104

83

(95.2)

(100)

(79.8)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 5Ε=109, 5Π=104

Στις δραστηριότητες 6Ε, που εφαρμόστηκαν στις ομάδες ελέγχου, 15.1% των
παιδιών έδειξαν να εστιάζουν κατά μάλλον σε ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά της
διδακτικής κατάστασης (π.χ. Εκπ. «Γιατί γράφεται αυτή η λέξη με /γκ/;» «Γιατί
αρχίζει», «Όλη την λεξούλα;», «Έχει /γκ/ στον τίτλο του μαθήματος»). Σε ποσοστό
4.7% οι μαθητές μετρήθηκαν για τις κατά μάλλον μεικτές τους εστιάσεις (π.χ. «Κυρία
εγώ δεν έχω κόκκινο και πράσινο», διαμαρτυρίες γιατί η εκπαιδευτικός ζήτησε από
τα παιδιά να επισημάνουν τα δίγραφα με συγκεκριμένα χρώματα, «Εγώ θα κυκλώσω
το δίγραφο με μαρκαδόρο»).
Στη δραστηριότητα 6Π, 56.8% οι μαθητές φάνηκαν να είναι εστιασμένοι
ακαδημαϊκά (π.χ. «Το τσεκούρι δεν έχει /γκ/», «Μπαούλο;», «Αυτήν τη λέξη την
είπατε»), ενώ 27% μετρήθηκαν στις μεικτές εστιάσεις (π.χ.

«Εγώ δεν χτύπησα

παλαμάκια στο τσεκούρι». «Κυρία θα χτυπάμε παλαμάκια και όταν έχει στη μέση της
λέξης /γκ/;»). Το ποσοστό για τις αισθητικές- καλλιτεχνικές εστιάσεις ανήλθε σε
29.7% (π.χ. «Με το ρυθμό του τραγουδιού;». «Προχωρήστε». «Όπως παίζουμε με το
ρυθμό που τραγουδάει»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.6.
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Πίνακας 5.5.6 Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 6

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

6Ε

6Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

16

5

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

(15.1)

(4.7)

(0)

63

30

33

(56.8)

(27)

(29.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 6Ε=106, 6Π=111

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες με κωδικό 7Ε, το 52% του δείγματος
φανέρωσε εστίαση σε ακαδημαικά χαρακτηριστικά της διδακτικής διαδικασίας (π.χ.
«Κυρία το έγραψα», «Ποιο λείπει;» «Γκα, γκε γκι γκο γκου», «Να ξεκινάει ή να έχει
μέσα /γγ/;» «Θα το κάνουμε σε στήλες;», «Κυρία με ποιο /ι/ το αγκαλιά;»). Το
αντίστοιχο ποσοστό για μεικτές εστιάσεις ήταν 10.8% (π.χ «Είναι μικρή η βαλίτσα»
‘’που φαινόταν στην εικόνα του τετραδίου εργασιών’’, ανακοίνωσαν στους
εκπαιδευτικούς τις λέξεις που έγραψαν που εμπεριείχαν το δίγραφο με βάση την
οπτική τους απεικόνιση). Ακόμη, όσον αφορά τις εστιάσεις σε αισθητικά –
καλλιεχνικά στοιχεία της διδακτικής διαδικασίας μετρήθηκε το 96.1% των μαθητών
(π.χ. «Κυρία κοιτάξτε τι ζωγράφισα», «Μπορώ να κολλήσω αυτό εδώ;»).
Ως προς τις εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα, στην
δραστηριότητα 7Π που εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες ως αντίστοιχη των
δραστηριοτήτων με κωδικό 7Ε, 89.7% των μαθητών φανέρωσαν κατά μάλλον
ακαδημαϊκές εστιάσεις (π.χ. «Κυρία τι σημαίνει γκάφα»; Εκπ.: «Τσιγκ;» «Ναι όνομα
είναι», «Να πω άλλη μία λέξη που έχω σκεφτεί; Γκάφα»). Το ποσοστό για τις μεικτές
εστιάσεις ήταν 88.8% (π.χ. «Κάθε πρωί φροντίζω το γγαγγαγκούγκα» ''μωρό'', «Εγώ
με την αδελφή μου μαζεύουμε τα γγαν μας» ‘’παιχνίδια’’), «Εγώ καθαρίζω τα
παπούτσια μου με γγαυγγιουσγγους» ‘’πανί’’). Από τους μαθητές, 82.2% εστίασαν σε
κατά μάλλον αισθητικά- καλλιτεχνικά στοιχεία της διδασκαλίας (π.χ. «Στον Σταύρο
την έστειλα», «Κυρία εγώ την έχω τη μπάλα», «Μα πώς θα βλέπω ποιος έχει τη
μπάλα;»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.7.
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Πίνακας 5.5.7 Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 7

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

7Ε

7Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

53

11

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
98

(52)

(10.8)

(96.1)

96

95

88

(89.7)

(88.8)

(82.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 7Ε=102, 7Π=107

Κατά τις δραστηριότητες με κωδικό 8Ε που εφαρμόστηκαν στις ομάδες
ελέγχου, το 39.4% των μαθητών ήταν κατά μάλλον εστιασμένο στο ακαδημαϊκά
γνωστό (π.χ. «Μια μέρα, μια γάτα που την έλεγαν Αγγελική πήδηξε από την
καγκελόπορτα γιατί είδε ένα ποντίκι απ’ έξω. Το κυνήγησε μέχρι το βράδυ αλλά δε
μπόρεσε να το πιάσει. Γύρισε πεινασμένη στο σπίτι. Είχε γεμίσει αγκάθια»). Ακόμη,
1.8% των μαθητών μετρήθηκαν ως προς τις κατά μάλλον μεικτές εστιάσεις τους στη
διδακτική διαδικασία (π.χ. «Κι εμένα μου αρέσουν τα μπέργκερ», «Έχεις φάει
σαλιγκάρια;»). Δεν παρατηρήθηκε εστίαση των μαθητών στην αισθητική διάσταση
του διδασκόμενου θέματος.
Τα σχετικά αποτελέσματα για τις ακαδημαϊκές εστιάσεις των υποκειμένων
στην πειραματική ομάδα, κατά τη δραστηριότητα με κωδικό 8Π, ήταν 10.8% (π.χ.
«Κυρία, αφήσαμε τη λέξη φέγγει», «Η αγκινάρα είναι χοντρή;

Δεν κολλάει

καθόλου», «Πολύ μεγάλη πρόταση», «Βάλαμε πολλά /γκ/»), ενώ για τις μεικτές
εστιάσεις ήταν 76.6% (π.χ. «Έκανα αυτό επειδή έχει βαρύτητα στο φεγγάρι», «Έκανα
λίγο το φεγγάρι, έτσι έκανα», «Κυρία πότε πήγε στο φεγγάρι, πότε διάβασε την
αγγελία;», «Ούτε αγγελία δεν διάβασε»). Το 82.9% φάνηκε να εστιάζει σε αισθητικά
χαρακτηριστικά της διδασκαλίας (π.χ. «Αυτή δεν ήταν παντομίμα», «Ένας ένας να
κάνει παντομίμα, «Κυρία να δείξω πώς κάνει ο πιγκουίνος γιατί ξέρω;»). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.8.
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Πίνακας 5.5.8. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 8

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

8Ε

8Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

43

2

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

(39.4)

(1.8)

(0)

12

85

92

(10.8)

(76.6)

(82.9)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 8Ε=109, 8Π=111

Όσον αφορά στη δραστηριότητα του προγράμματος 9Ε, 20.4% των παιδιών
φάνηκε να εστιάζουν σε ακαδημαϊκά στοιχεία (π.χ. Εκπ.: «Τι νομίζετε ότι σημαίνει η
λέξη ‘’θολώσει’’;» «Είναι όταν δε μπορούμε να δούμε από τα τζάμια του
αυτοκινήτου», «Κυρία όλες να τις γράψουμε;»).
Από την παρατήρηση των παιδιών των πειραματικών ομάδων, κατά την
εφαρμογή των δραστηριοτήτων 9Π, ως προς τις εστιάσεις σε ακαδημαικά
χαρακτηριστικά της διαδικασίας μετρήθηκε το 87.4% (π.χ. «Κυρία εγώ βρήκα τι θα
γράψω». «Κυρία μια οποιαδήποτε λέξη;». «Πρέπει να έχει μέσα το δίγραφο;».
«Κυρία αυτό το μάθημα;»). Το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεικτές εστιάσεις ανήλθε
σε 91.9% (π.χ. «Α ναι βουνό είπα, τσάι του βουνού έλεγε το μάθημα», «Θησαυρός
του είπα και είπε εφτά ευρώ») και 83.8% για τον αισθητικό προσανατολισμό (π.χ. «Ο
τελευταίος τη λέει δυνατά», «Κυρία εγώ δεν το χάλασα», «Μία φορά πρέπει να
λέμε;». «Εγώ το ξέρω αυτό το παιχνίδι»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται
στον Πίνακα 5.5.9.
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Πίνακας 5.5.9. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 9

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

9Ε

9Π

Μεικτές εστιάσεις

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

22

0

(20.4)

(0)

(0)

97

102

93

(87.4)

(91.9)

(83.8)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 9Ε=108, 9Π=111

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά τις εστιάσεις της διδακτικής διαδικασίας
κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 10Ε, μετρήθηκε το 14.8% ως προς τις
μεικτές εστιάσεις (π.χ. Εκπ.: «Ποια από τις δύο στροφές σας άρεσε περισσότερο;»
«Θα σε φάμε», Εκπ.: «Την δεύτερη στροφή; Γιατί;» «Γιατί ήταν κακός»). Ακόμη,
4.6% των μαθητών μετρήθηκαν για τις αισθητικές – καλλιτεχνικές τους εστιάσεις
(π.χ. «Κυρία το ξέρω το τραγούδι του τζίτζικα», «Είναι λίγο περίεργο»).
Κατά την πειραματική δραστηριότητα 10Π, οι ακαδημαϊκές εστιάσεις
ανήλθαν σε ποσοστό 1.8% (π.χ. «Ήταν μόνο για τον εαυτό του», «Ήταν άδικο»).
Επιπρόσθετα, μετρήθηκε ότι το 74.3% φανέρωσε μεικτές εστιάσεις (π.χ. «Έφτιαξα
και το σπίτι των μυρμηγκιών», «Εγώ ζωγράφισα το σφύριγμα»), ενώ το 33.9%
αισθητικό προσανατολισμό (π.χ. «Ζωγράφισα ποντικούς», «Εγώ έφτιαξα και
λουλουδάκια εδώ»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.10.
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Πίνακας 5.5.10. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 10

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

10Ε

10Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

0

16

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
5

(0)

(14.8)

(4.6)

2

81

37

(1.8)

(74.3)

(33.9)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 10Ε=108, 10Π=109

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά τις εστιάσεις της διδακτικής κατάστασης
κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα 11Ε, παρατηρήθηκε ότι το 52.3% των
μαθητών έδειξαν να εστιάζουν κατά μάλλον σε ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά της
διδασκαλίας (π.χ. «Κυρία εδώ μόνο τις λέξεις;», «Φραντζόλα τι είναι;» Εκπ.: «Ψωμί»
«Και γιατί δε λέει ψωμί;», «Κυρία κάνουμε και γραμμές;», «Εκπ.: Τι είναι η
μουτζούρα;» «Όταν λερώνουμε», «Εγώ τα έχω βάλει ήδη τα /τζ/ στα κενά», «Γιατί
έχει τόσα πολλά /τζ/;», «Κυρία υπάρχει η λέξη σουτζουκάκια;», «Σήμερα όλο με τον
τζίτζικα έχουμε κολλήσει»). Το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεικτές εστιάσεις ήταν
15.6% (π.χ. Εκπ.: «Τι βλέπουμε στην εικόνα του βιβλίου μας;» «Τζάμι και ένα
πουλάκι που περιμένει να μπει μέσα»). Επίσης, 1.8% εστίασαν σε κατά μάλλον
αισθητικά – καλλιτεχνικά στοιχεία της διδακτικής διαδικασίας (π.χ. Εκπ.: «Τι είναι
αυτό που δείχνει η εικόνα;» «Παράθυρο»).
Ως προς τις εστιάσεις της διδακτικής διαδικασίας, στην δραστηριότητα 11Π,
που εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες σε αντικατάσταση των δραστηριοτήτων
με κωδικό 11Ε, 84.5% των μαθητών φανέρωσαν κατά μάλλον ακαδημαϊκές εστιάσεις
(π.χ. «Εγώ βρήκα ήδη τρεις λέξεις», «Η λέξη τσάντα είναι σωστή; Έχει /τζ/;»,
«Κυρία από /τσ/;», «Κυρία τζίτζικας», «Πρώτα να γράψουμε τις λέξεις;», «Από /τζ/
είπε»). Το 98.2% των υποκειμένων έδειξε μεικτές εστιάσεις (π.χ. «Μετεωρίτζης. Έτσι
τον λένε», «Τζιτζίκι είναι αυτό», «Τι είναι τζαζ μουσική;», «Κυρία πειράζει να
βάλουμε ξύλα μες στο τζάκι;», «Χτύπησε το κουδουνάκι;», «Εγώ έκανα ένα τζιτζίκι»,
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«Κυρία άμα τελειώσουμε τη λέξη που έχει ζωγραφίσει ο άλλος ζωγραφίζουμε την
επόμενη;», «Αυτό το μεγάλο το πράσινο είναι ένα τζάμι και ένα τζάκι», «Αφού
πισίνα δεν έχει /τζ/!», «Πρέπει να έχει /τζ/», «Φτιάξαμε τζατζίκι με κεράσια μέσα»,
«Τζίμι είναι από το γλωσσοδέτη του βιβλίου»), και το 51.8% ήταν κατά μάλλον
εστιασμένο σε αισθητικό-καλλιτεχνικό επίπεδο (π.χ. «Όλοι το ίδιο πράγμα να
ζωγραφίσουμε;», «Κυρία με κιμωλίες θα ζωγραφίσουμε;», «Εγώ θέλω με
ξυλομπογιές και έχω», «Εγώ θέλω και άλλους μαρκαδόρους», «Και αν δεν προλάβει
να τελειώσει την ζωγραφιά ο προηγούμενος;», «Αυτό που έχει κάνει η Αθανασία δεν
μπορώ να το καταλάβω με τίποτα», «Άλλο καφέ έχεις;», «Το λαχανί δεν το
βρήκατε», «Πολύ ωραία πράγματα», «Μη βάζεις μέσα χώμα»). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.11.
Πίνακας 5.5.11. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 11

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

11Ε

57
(52.3)

17
(15.6)

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
2
(1.8)

11Π

93
(84.5)

108
(98.2)

57
(51.8)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 11Ε=109, 11Π=110

Κατά τις δραστηριότητες 12Ε που εφαρμόστηκαν στις ομάδες ελέγχου, 54.1%
των μαθητών ήταν κατά μάλλον εστιασμένο ακαδημαϊκά (π.χ. ανακοίνωσαν λέξεις με
/τζ/ «Τζάκι, τζάμι, Τζίνα, τζίτζικας», «Να αρχίζει ή να είναι μέσα στη λέξη το /τζ/;»,
«Κυρία και Τζένη», «Κυρία Τζένη λένε την ξαδέρφη μου», «Κυρία κάνουν ζαβολιές,
κοιτάνε από το βιβλίο»).
Στην αισθητική δραστηριότητα ροής 12Π, τα παιδιά σε ποσοστό 91.9%
φανέρωσαν κατά μάλλον ακαδημαϊκές εστιάσεις (π.χ. «Κυρία από /τσ/ ή /τζ/;»,
ανακοίνωσαν λέξεις με το δίγραφο /τζ/ «Μελιτζάνα, τζαζ, τζαμαρία, τζιν, τζίνι,
τζάμπο, τζίτζικας, Τζέρυ, Τζιτζιχομιτζιριά», «Όχι /τζ/ θέλουμε. Αυτό ακούγεται /τσ/»,
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«Το έχουμε πει το τζάκι», «Το τζιτζίκι ήταν και τζίτζικας»), ενώ 87.4% μετρήθηκαν
για τις μεικτές εστιάσεις τους (π.χ. «Μπορούμε να πούμε και φανταστικές λέξεις;»,
«Αν πω μια λέξη και μετά κάποιος άλλος πει μετά την ίδια λέξη τι θα γίνει; Χάνει;»,
«Να τις γράφω στον Πίνακα για να μη μπερδέψουμε το παιχνίδι;»). Ακόμη, το 47.7%
φάνηκε να εστιάζει σε αισθητικά – καλλιτεχνικά στοιχεία της διδακτικής κατάστασης
(«Αυτός είναι ο τελικός;», «Χορεύουμε;», «Κυρία τι κάνουμε με το τραγούδι;»,
«Κυρία θα χάσουμε», «Νικήσαμε!», «Δε σημαίνει ότι είμαστε χειρότεροι αν
χάσουμε»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.12.
Πίνακας 5.5.12. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 12

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

12Ε

12Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

59

0

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

(54.1)

(0)

(0)

102

97

53

(91.9)

(87.4)

(47.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 12Ε=109, 12Π=111

Από την παρατήρηση των παιδιών των ομάδων ελέγχου, κατά την εφαρμογή
των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 13Ε, ως προς τις ακαδημαϊκές εστιάσεις
μετρήθηκε το 41.9% των μαθητών (π.χ. «Εγώ το βρήκα το πρώτο», «Παγκάκι είναι»,
«Κυρία να πω το άλλο; Άγγελος», Εκπ.: «Τι /γγ/;» «/Γγ/», Εκπ.: «Κου_ή;»
«Κουτσή», «Κυρία τι κάνουμε;», «Πώς το γράφετε έτσι;», «Μαραγκοί. Ποιο /γκ/ θα
βάλεις;» «Γκ», «Με μεγάλο ξεκινάμε», «Όχι δεν είναι πρόταση», «Δεν έχουμε κάνει
πολλά /τσ/»). Επιπρόσθετα, μετρήθηκε ότι το 21.9% φανέρωσε μεικτές εστιάσεις
(π.χ. «Τα κάγκελα δεν μπορούν να κάνουν γύρω - γύρω όλοι», «Αυτοί είναι οι
πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης», «Στην εικόνα βλέπω μια μαγκούρα»).
Κατά την πειραματική δραστηριότητα 13Π, οι ακαδημαϊκές εστιάσεις
ανήλθαν σε ποσοστό 66.7% (π.χ. «Το ευρώ πάει με ωμέγα;», «Πώς γράφεται η
βαλίτσα;», «Η ντομάτα έχει /ντ/. Δεν έχει /γκ/»), οι μεικτές εστιάσεις σε ποσοστό
97.2% (π.χ. «Και τσάι του βουνού μπορούμε να πουλήσουμε;», «Κυρία δεν μοιάζει
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με κατσαρόλα; Γιατί ο Ηλίας μου λέει ότι μοιάζουν με τσίχλες», «Εγώ έχω έναν άλλο
τύπο βαλίτσας, δεν είναι ίδια με της Ελένης», «Έκανα τον ατσάλινο ήρωα», «Κυρία
τσουβάλια τι είναι»; «Θα πουλήσω τις κάλτσες που φοράω», «Θα πουλήσω τζίτζικες
με το κιλό», «Άγγελε, μπορείς να μου φτιάξεις μία άγκυρα;», «Φιστίκια είναι της
άλλης ομάδας», «Νίκο, μπορείς να κάνεις κόκκινο το σταφύλι», «Έφτιαξα ένα
τσιγάρο. Θα φτιάξω και άλλο. Και έναν άνθρωπο. Θέλω να φτιάξω και πόλη»), ενώ
οι αισθητικές – καλλιτεχνικές εστιάσεις σε 79.6% (π.χ. «Κυρία θα φτιάξουμε
ζωγραφιές;», «Όσοι έχουν δικούς τους μαρκαδόρους;», «Κυρία εγώ δεν έχω βρει τι
να ζωγραφίσω, έρχεστε λίγο;», «Κυρία δεν μ’ αφήνουν να ζωγραφίσω, τι να κάνω;»,
«Κυρία ο Σωτήρης κάνει και πουλιά», «Κυρία η Λένα έχει φτιάξει πολλά», «Έχουμε
δικούς μας μαρκαδόρους, δεν θέλουμε άλλους», «Κυρία κοιτάξτε, βάζουμε καφέ
χρώμα με άσπρο να δείτε τι γίνεται», «Έχεις γκρι μαρκαδόρο;»). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.13.
Πίνακας 5.5.13. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 13

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς
Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

13Ε

44
(41.9)

23
(21.9)

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0
(0)

13Π

72
(66.7)

105
(97.2)

86
(79.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
,Mέγεθος δείγματος: 13Ε=105, 13Π=108

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά τις εστιάσεις της διδακτικής διαδικασίας
κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 14Ε, μετρήθηκε ότι 38.5% των παιδιών
ήταν κατά μάλλον εστιασμένα στο ακαδημαϊκά γνωστό (π.χ. «Κυρία, δεν έχει άλλη
γραμμή, που να γράψω τη λέξη;», «Παστίτσιο, που θα το βάλω;», «Η μελιτζάνα στο
/τζ/;», «Η πίστα πάει με ήτα;», Εκπ.: «Ποιες λεξούλες έχετε μέσα στο κουτάκι;»
«Τζίτζικας, φλιτζάνι, τζάκι, τζάμι», «Και μετά τζάκι γράφουμε κυρία»). Ακόμη,
24.8% των μαθητών μετρήθηκαν ως προς τις μεικτές εστιάσεις τους στη διδακτική
διαδικασία (π.χ. Εκπ.: «Δείτε την εικόνα. Τι

κουβαλούν στην αποθήκη τα
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μυρμήγκια;» «Πίτσα», Εκπ.: «Για να δούμε το πρώτο, τι κουβαλάει το πρώτο
μυρμήγκι;» «Παστίτσιο», «Εκεί που είχαμε πάει στη θάλασσα είδαμε ένα σπίτι και
μέσα έμενε ένας τζίτζικας και του δώσαμε φαγητό», «Εμένα μου αρέσουν τα
μυρμήγκια και έχω δει στο σπίτι μου το καλοκαίρι»), ενώ δεν υπήρξαν αναφορές των
μαθητών που να φανερώνουν αισθητικές-καλλιτεχνικές εστιάσεις στη διδακτική
διαδικασία.
Στην δραστηριότητα 14Π, που εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες ως
αντίστοιχη των 14Ε, 6.8% των υποκειμένων μετρήθηκε για τις ακαδημαϊκές εστιάσεις
του (π.χ. «Κυρία είπε /τζ/ ή /τσ/;»). Επιπλέον, 95.1% φανέρωσαν μεικτές εστιάσεις
(π.χ. «Ποιος θέλει σφουγγάρια;», «Θέλει κανένα κορίτσι τσιμπιδάκια για τα μαλλιά;»,
«Ωραία κατοικίδια σαλιγκάρια, ελάτε να πάρετε. Μόνο 100 ευρώ σαλιγκάρια με
σπίτια», «Πουλάω φουστάνια που δεν σκίζονται», «Πουλάω κουστούμια για να μην
κρυώνετε», «Πουλάω σταφύλια, με όλα τα θρεπτικά συστατικά»), ενώ 70.9%
εστίασαν σε αισθητικά- καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της διδακτικής κατάστασης
(π.χ. «Να ξεκινήσω;», «Εγώ είμαι τώρα;», «Δεν τα πούλησα όλα τα σαλιγκάρια»,
«Μπορείς να πουλήσεις φτηνότερα»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.5.14.
Πίνακας 5.5.14. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 14

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Μορφές συμπεριφοράς

14Ε

14Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές
εστιάσεις

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις

42

27

0

(38.5)

(24.8)

(0)

7

98

73

(6.8)

(95.1)

(70.9)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 14Ε=109, 14Π=103

Κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 15Ε, από το
σύνολο του δείγματος παρατηρήθηκε ότι 30.3% ήταν κατά μάλλον εστιασμένα
ακαδημαϊκά (π.χ. «Καινούριο μάθημα σήμερα», «Πώς γίνεται να δώσει το ψαράκι
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στον ψαρά το κλειδί; Το αντίθετο έπρεπε να γίνει»). Ακόμη, 32.1% των παιδιών
μετρήθηκε στις μεικτές εστιάσεις (π.χ. Ερώτηση Εκπ.: «Τι βλέπουμε στην εικόνα;»
«Στην εικόνα βλέπω τον ψαρά και το ψαράκι», Εκπ.: «Που βρίσκονται;» «Ο ψαράς
και το ψαράκι βρίσκονται στην παραλία»). Κανένα παιδί δεν αναφέρθηκε σε κάποιο
στοιχείο που να φανερώνει μάλλον αισθητικές– καλλιτεχνικές εστιάσεις.
Κατά την πειραματική δραστηριότητα 15Π, σε ποσοστό 7.4% παρατηρήθηκαν
ακαδημαϊκές εστιάσεις των μαθητών (π.χ.: «Κυρία είναι πολύ μεγάλη η ιστορία εδώ
πέρα», «Τι; Δεν είναι μεγάλη!»). Το 97.2% του δείγματος μετρήθηκε για τις μεικτές
εστιάσεις (π.χ. «Η πρώτη γιατί ταίριαζε στο κείμενο. Ήταν όπως φαινόταν το ψάρι,
όταν του έδωσε το κλειδί το ψαράκι», «Μου αρέσει καλύτερα η πρώτη γιατί ταίριαζε
πολύ, γιατί ήταν πιο λυπημένη όπως η ιστορία», «Η πρώτη γιατί όταν έχασε ο ψαράς
το κλειδί στεναχωρήθηκε και ταίριαζε η πρώτη γιατί ήταν ίδια», «Η πρώτη μουσική
ήταν λυπημένη και ταίριαζε περισσότερο στο τέλος του κειμένου, που ο ψαράς έχασε
το κλειδί και ήταν λυπημένος», «Μου άρεσε η δεύτερη γιατί είναι σαν την παράγκα
του καραγκιόζη, αλλά με το κείμενο ταιριάζει η πρώτη, γιατί είναι πιο χαρούμενη,
όπως ο ψαράς ήταν χαρούμενος όταν το ψαράκι του έδωσε το μαγικό κλειδί»).
Επιπλέον, 78.7% φανέρωσαν εστίαση στην αισθητική – καλλιτεχνική διάσταση του
θέματος (π.χ. «Η δεύτερη μουσική ήταν σαν τραγωδία», «Κυρία γίνεται να
ξανακούσουμε την πρώτη μουσική;», «Εμείς θα τραγουδήσουμε κυρία;», «Και θα το
ζωγραφίσουμε μετά;», «Οι πιο πολλοί διαλέγουμε την πρώτη»). Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.15.
Πίνακας 5.5.15. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 15

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

15Ε

15Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

33

35

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

(30.3)

(32.1)

(0)

8

105

85

(7.4)

(97.2)

(78.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Μέγεθος δείγματος: 15Ε=109, 15Π=108
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Στη δραστηριότητα 16Ε που εφαρμόστηκε στις ομάδες ελέγχου, 50.9% των
παιδιών έδειξαν να εστιάζουν κατά μάλλον σε ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά της
διδακτικής κατάστασης (π.χ. «Γράφουμε /εφ/»; «Ναι το /ε/ και το /υ/», «Το μία πάει
με τόνο ή χωρίς;»). Κανένα παιδί δεν αναφέρθηκε σε κάποιο στοιχείο που να
φανερώνει μάλλον μεικτές ή αισθητικές – καλλιτεχνικές εστιάσεις.
Στη δραστηριότητα 16Π, 94.5% οι μαθητές φάνηκαν να είναι εστιασμένοι
ακαδημαϊκά (π.χ. «Πώς γράφεται;», «Εγώ τράβηξα γραμμή, δεν πειράζει κυρία; Τόσο
μεγάλη πρόταση, μόνο το καλά δε μου χώρεσε», «Εύχομαι να είμαι πολύ καλό παιδί
και μαθήτρια», «Το ζωολογικό μπαίνει με /ζ/ κεφαλαίο ή μικρό;», «Στο τέλος της
πρότασης να βάλω τελεία;», «Κυρία ιγκουάννα με /γγ/ γράφεται;»), ενώ 93.6%
μετρήθηκαν στις μεικτές εστιάσεις (π.χ. «Μου έκανε εντύπωση αυτή η ζωγραφιά που
έχει τον ουρανό και τον ήλιο και το γρασίδι. Ο καλλιτέχνης έκανε ευχή να πηγαίνει
με τους φίλους του βόλτα», «Θα ζωγραφίσουμε κάτι και από πάνω θα γράψουμε
κάτι;», «Δηλαδή θα γράψουμε για παράδειγμα, εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια και θα
φτιάξουμε

αεροπλάνα

και

τέτοια;»,

«Κυρία

μπορούμε

να

ζωγραφίσουμε

δεινόσαυρους;», «Μπορούμε κυρία να ζωγραφίσουμε μια ευχή παραπάνω;»). Το
ποσοστό για τις αισθητικές εστιάσεις ανήλθε σε 80.7% (π.χ. «Κυρία εγώ ζωγράφισα
μία οδοντίατρο», «Να δείτε τα αυτοκίνητά μου είναι όλα κόκκινα», «Κυρία έχει
κάποιος πράσινο μαρκαδόρο;»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.5.16.
Πίνακας 5.5.16. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 16

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

16Ε

16Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

55

0

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

(50.9)

(0)

(0)

103

102

88

(94.5)

(93.6)

(80.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 16Ε=108, 16Π=109
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Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες με κωδικό 17Ε, το 62.5% φανέρωσε
ακαδημαϊκές εστιάσεις (π.χ. «Στο /ε/ ο τόνος κυρία;», «Κυρία; Βάζουμε /εφ/ ή /εβ/;»,
«Εδώ θα βάλω τη λέξη αλεύρι;», Εκπ.: «Εδώ είναι απόγεφμα ή απόγεβμα;»
«Απόγευμα», ανέφεραν λέξεις όπως «Ευχή, ψαρεύω, μπερδεύω, ευγενικός,
ευτυχισμένος», «Πρέπει να βάλουμε σε όλα /ευ/;», «Κυρία θα βάλω τόνο στο
ύψιλον», Εκπ.: «Πρώτη λέξη είναι;» «Μαγειρεύω», Εκπ.: «Ευρώ που θα το βάλουμε;
Σε ποιο πινακάκι;» «Στο δεύτερο», «Με κεφαλαίο;», «Μπορεί ο τόνος να ακούγεται
ότι πηγαίνει στο /ε/ αλλά πηγαίνει στο ύψιλον», «Εδώ έχει παραπάνω λέξεις», «Καλά
με το /εβ/ είναι πανεύκολο», «Το πεύκο είναι δέντρο»). Το αντίστοιχο ποσοστό για
τις μεικτές εστιάσεις ήταν 8.7% (π.χ. «Η Αιμιλία δε χτύπησε παλαμάκια όταν είπατε
ευτυχία», «Εύζωνας είναι αυτός που ήταν στη φωτογραφία;», «Ευγενικός δεν είναι με
/εφ/, δεν έπρεπε να χτυπήσεις παλαμάκια»). Ακόμη, όσον αφορά τις αισθητικές –
καλλιτεχνικές εστιάσεις μετρήθηκε το 22.1% των μαθητών (π.χ. «Αυτό το παιχνίδι
ήταν δύσκολο», «Χάσατε αγόρια», «Κυρία έχασαν τα αγόρια»).
Ως προς τις εστιάσεις κατά τη διδακτική διαδικασία, στην δραστηριότητα 17Π
που εφαρμόστηκε στις πειραματικές ομάδες σε αντικατάσταση των δραστηριοτήτων
με κωδικό 17Ε, το σύνολο των μαθητών φανέρωσαν κατά μάλλον ακαδημαϊκές
εστιάσεις (π.χ. Κυρία /ευ/ όπως ελέφαντας;», «Εγώ ενώ ήθελα να πω /εβ/ μπέρδευα
τη γλώσσα μου κι έλεγα/εφ/», «Κυρία το εφηβεία πάει με έψιλον ύψιλον ‘’ευ’’);»,
ανακοίνωσαν λέξεις: «Ευγενικός, Εύη, Ευαγγελία, ευγενική, Ευγενία, Λευτέρης,
Παρασκευή, εφημερίδα, ευχή», «Δηλαδή θα λέμε λεξούλες με το /εφ/»; Απαντά
συμμαθητής: «Και με το /εβ/», «Η λέξη εφημερίδα δεν γράφεται με ύψιλον», «Εγώ
/εβ/», «Το Ευτυχία είναι και όνομα»). Το ποσοστό για τις μεικτές εστιάσεις ήταν
39.3% (π.χ. «Θα λέμε λεξούλες όταν συναντάμε έναν από διαφορετική χώρα ή μόνο
/εφ/ ή /εβ/;», «Όταν πιάνουμε τον άλλον, ο άλλος που είναι πίσω μας θα πιάνει τον
άλλο και ο άλλος τον άλλο»; «Κυρία μπορούμε να συζητάμε έτσι; ‘’ψιθυριστά‘’ εφ
εφ εφ», «Είμαστε η ομάδα του /εβ/», «Έλα, εδώ είμαστε στην /εφ/», «Δε γίνεται να
έχεις και /εφ/ και /εβ/ Φάνη», «Η Λένα άλλαξε»). Από τα υποκείμενα του δείγματος
77.6% εστίασαν σε κατά μάλλον αισθητικά- καλλιτεχνικά στοιχεία της διδασκαλίας
(π.χ. «Δεν πρέπει να αλλάζουμε στο παιχνίδι επειδή είναι ο φίλος μας εκεί», «Εγώ
στην Ελλάδα», «Εγώ στην Αγγλία», «Είμαστε η ομάδα των αγοριών», «Θα ψάχνουμε
μαζί όταν πιαστούμε από το χέρι;», «Ε τότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει»). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.17.
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Πίνακας 5.5.17. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 17

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

17Ε

17Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

65

9

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
23

(62.5)

(8.7)

(22.1)

107

42

83

(100)

(39.3)

(77.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 17Ε=104, 17Π=107

Κατά τις δραστηριότητες με κωδικό 18Ε που εφαρμόστηκαν στις ομάδες ελέγ
στό (π.χ. «Εκπ.: «Πώς γράφεται Βασιλική η λέξη;» «Έψιλον και ύψιλον», «Χορεύω
με τι /ο/ γράφεται κυρία;», «Κυρία καλά το κάνω; (το σχηματισμό του δίγραφου χου,
το 39.4% των μαθητών ήταν κατά μάλλον εστιασμένο στο ακαδημαϊκά γνωστό με το
δάχτυλο στον αέρα)», «Κυρία ο τόνος στο /η/; ‘’στη λέξη Παρασκευή’’», «Θα τις
έχουμε και ορθογραφία;», «Τόνο ξέχασες»). Ακόμη, 16.5% των μαθητών μετρήθηκαν
ως προς τις κατά μάλλον μεικτές εστιάσεις τους στη διδακτική διαδικασία (π.χ.
ανέφεραν λέξεις που απεικονίζονταν όπως «Εύζωνας»). Δεν παρατηρήθηκε εστίαση
των μαθητών στην αισθητική - καλλιτεχνική διάσταση του διδασκόμενου θέματος.
Τα σχετικά αποτελέσματα για τις ακαδημαϊκές εστιάσεις των υποκειμένων
στην πειραματική ομάδα, κατά τη δραστηριότητα με κωδικό 18Π, ήταν 79.8% (π.χ.
«Με τι γράφεται η λέξη ευρώ;», «Θέλω να γράψω μια λέξη αλλά δεν ξέρω πώς
γράφεται», «Βρήκε ο Νικόλας λέξη», «Εγώ δεν έχω βρει, με βοηθάτε;»), ενώ για τις
μεικτές εστιάσεις ήταν 100% (π.χ. «Έκανα ότι βρήκα ένα κειμήλιο, το εύρημά μου
ήταν ένα διαμάντι», «Μπορούμε και να ζωγραφίσουμε τη λέξη που σκεφτήκαμε;»,
«Σκέφτηκα λέξη με /ευ/ αλλά δεν έχω βρει πώς να κάνω την παντομίμα», «Εσύ είσαι
του /εβ/, γιατί σηκώνεις χέρι;», «Η ομάδα του /εφ/ μαντεύει»). Το 93.6% φάνηκε να
εστιάζει σε αισθητικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας (π.χ. «Κυρία μάλλον δεν
ξέρει πώς να το δείξει», «Είναι σα να έπινες κάτι», «Γράφεις στο κομπιούτερ»,
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«Καλά

κουβαλάω

τροφή»,

«Για

ξανακάντο»).

Τα

αποτελέσματα

αυτά

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.18.
Πίνακας 5.5.18. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 18

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

18Ε

18Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

43

18

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

(39.4)

(16.5)

(0)

87

109

102

(79.8)

(100)

(93.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 18Ε=109, 18Π=109

Αναφορικά με τη δραστηριότητα του προγράμματος 19Ε, 76.4% των παιδιών
φάνηκε να είναι εστιασμένα ακαδημαϊκά (π.χ. «Το έγραψα σε όλες τις λέξεις»,
«Κυρία είναι σωστό έτσι όπως το έχω γράψει;», «Κυρία που;» «Κυρία η αύρα με το
μεγάλο /α/;», «Κυρία υπάρχει η λέξη μπατζάκι;», Εκπ. «Ο Σταύρος ο μικρούλης;»
«Ταύρος», «Τι είναι ναυαγός;», Εκπ.: «Πείτε μου λεξούλες που να έχουν /αβ=αυ/»
«Σαύρα, αυλή, αύριο, άβα», «Το έχει μέσα στο μάθημα»). Σε ποσοστό 3.8% οι
μαθητές μετρήθηκαν για τις μεικτές εστιάσεις τους (π.χ. «Η μαμά μου έχει
ταυτότητα», «Αύγουστο έχει γεννηθεί ο μπαμπάς μου», «Εγώ έχω δει έναν αληθινό
θησαυρό με κοσμήματα»). Κανένα παιδί δεν φάνηκε να εστιάζει σε αισθητικάκαλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας.
Από την παρατήρηση των παιδιών των πειραματικών ομάδων, κατά την
εφαρμογή των δραστηριοτήτων 19Π, ως προς τις ακαδημαϊκές εστιάσεις μετρήθηκε
το 51.8% (π.χ. «Πως θα ξέρουμε ποια είναι αυτή η λέξη;», «Να τη γράψουμε ή θα την
πούμε;», «Κυρία το πολύ με δύο λάμδα;», «Να αρχίζει από το /αυ/;», «Το πάει
γράφεται με έψιλον γιώτα;», «Τη λέξη μας τη γράφουμε εδώ πέρα και από κάτω
γράφουμε την πρόταση;»). Το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεικτές εστιάσεις ανήλθε
σε 100% (π.χ. «Θα είναι φανταστική η λέξη;», «Κυρία μπορούμε να κάνουμε και
δίπλα

μια

ζωγραφιά;»,

«Αυκούτ;

Σημαίνει

αυγό;»,

«Κουνάω

το

μαγικό
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φαυμί=ραβδί», «Όχι κυρία Αυλόπλι είπα, έχει και ένα λάμδα», «Ο θαλάσσιος αυχάτ
είναι επικίνδυνος. Είναι καρχαρίας», Ψαρεύω ένα μικρούτσικο αυλόι. Σημαίνει
ψάρι») και 48.2% για τις αισθητικές-καλλκιτεχνικές εστιάσεις (π.χ. «Θα κάνω κάτι
παράξενο», «Θα το ζωγραφίσουμε;», «Θα κάνουμε και την παντομίμα;», «Μη
κοιτάς», «Τελείωσα παιδιά», «Μην το λες», «Μου το πήρες Ερμή», «Αφού ξέρουμε
τι είναι», «Επανάλαβέ το πιο δυνατά δεν ακούσαμε», «Δεν μας άφησες να το
μαντέψουμε», «Ρόλλερ που τα βάζουμε στα πόδια;», «Η Ηλέκτρα το βρήκε»). Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.19.
Πίνακας 5.5.19. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 19
Δραστηριότητες

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Μορφές συμπεριφοράς
Ακαδημαϊκές εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

19Ε

81
(76.4)

4
(3.8)

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0
(0)

19Π

57
(51.8)

110
(100)

53
(48.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 19Ε=106, 19Π=110

Στις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά τις εστιάσεις των παιδιών στις διαφορετικές
διαστάσεις της διδακτικής διαδικασίας κατά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες
20Ε, μετρήθηκε το 57.8% ως προς τις εστιάσεις στον ακαδημαικό χαρακτήρα
διαδικασίας (π.χ. «Πώς γράφεται;», Εκπ.: «Ποια λέξη έχει /ευ/ που ακούγεται /εβ/;»
«Αλεύρι»), ενώ 36.7% για τις μεικτές εστιάσεις (π.χ. συμπλήρωσαν τις λεζάντες κάτω
από εικόνες που περιείχαν αντικείμενα με /αυ/ που ηχούσαν /αβ/ Εκπ.: «Δίπλα στο
αυγό τι είναι;» «Ένας σταυρός», «Εκπ.: «Τι έχει μέσα το σακί που μπήκε ο
ποντικός;» «Αλεύρι», «Που είναι; Δεν το βλέπω στην εικόνα», «Τυρί θα έπρεπε να
ονειρεύεται, τι να την κάνει την τσάντα ο ποντικός;»). Ακόμη, 7.3% των μαθητών
μετρήθηκαν για τις εστιάσεις στον αισθητικό – καλλιτεχνικό χαρακτήρα (π.χ. «Με
ό,τι μπογιά θέλουμε;», «Εγώ θα κάνω κίτρινο το σταυρό», «Υπάρχει κίτρινος
σταυρός;», «Εγώ τον έβαψα άσπρο», «Εγώ λαχανί και πάω στη σαύρα», «Εγώ πάω
στο δεινόσαυρο», «Εγώ τα έχω χρωματισμένα»).
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Κατά την πειραματική δραστηριότητα 20Π, η εστίαση σε ακαδημαικά
χαρακτηριστικά της διαδικασίας ανήλθε σε ποσοστό 56.4% (π.χ. «Γκουρμέ είναι σαν
παστίτσιο;», «Τι είναι ο πύραυλος;», «Αυτή η λέξη έχει /ευ/;»). Επιπρόσθετα,
μετρήθηκε ότι το 86.4% φανέρωσε μεικτές εστιάσεις (π.χ. «Μια φορά κι έναν καιρό
πήγα σε ένα ζαχαροπλαστείο κι έφαγα γκουρμέ γλυκά. Και ξαφνικά είδα ότι είμαι
έγκυος», «Μια φορά ήταν τρία κοριτσάκια που πήγαν σε ένα εστιατόριο να φάνε. Η
Ελευθερία, η Εύα, η Ελενίτσα. Φάγανε γκουρμέ φαγητό που τους έφερε η γκαρσόνα.
Η Ελευθερία έφαγε μακαρόνια γκουρμέ. Η Εύα παστίτσιο. Η Ελενίτσα
αγγουροσαλάτα. Πήραν και τζατζίκι. Δίπλα τους καθόταν μια έγκυος γυναίκα»), ενώ
το 91.8% φανέρωσε εστίαση σε αισθητικά – καλλιτεχνικά στοιχεία (π.χ. «Αυτό εμείς
το φωτογραφήσαμε»,

«Πολύ μεγάλο παραμύθι»). Τα αποτελέσματα αυτά

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.20.
Πίνακας 5.5.20. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 20

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

20Ε

20Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

63

40

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
8

(57.8)

(36.7)

(7.3)

62

95

101

(56.4)

(86.4)

(91.8)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 20Ε=109, 20Π=110

Κατά τη δραστηριότητα με κωδικό 21Ε, το 65.7% των μαθητών μετρήθηκε ως
προς τις κατά μάλλον ακαδημαικές εστιάσεις των παιδιών κατά τη διδακτική
διαδικασία (π.χ. «Αυτό το είπαμε, εδώ είμαστε», «Δες έτσι γράφεται», «Να διαβάσω
την πρώτη λέξη; Άκι», Εκπ.: «Ποιο ταιριάζει;» «Το /τζ/», Εκπ.: «Διάβασέ μας
ολόκληρη τη λέξη» «Τζάκι», Εκπ.: «Ποιος θα διαβάσει την επόμενη;», «Εγώ το έχω
βρει, /τσ/», Εκπ.: «Και η λέξη ολοκληρωμένα;» «Τσάντα», «Ξέρω ποιο πάει»). Δεν
παρατηρήθηκαν αναφορές των μαθητών που να δείχνουν μεικτές ή αισθητικές –
καλλιτεχνικές εστιάσεις.
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Κατά τη δραστηριότητα 21Π, που εφαρμόστηκε σε αντικατάσταση της 21Ε,
97.2% των μαθητών μετρήθηκαν ως προς τις ακαδημαικές εστιάσεις τους

(π.χ.

«Κυρία ξεχάσατε το /γγ/», επαναλάμβαναν τις λέξεις για να τις πουν στη συνέχεια
χωρίς

το

δίγραφο

όπως

«Γκρι=ρι,

Τσουλήθρα=ουλήθρα,

Ευχαριστημένη=χαριστημένη, Τζιπ=ιπ», «Μα δεν ξεκινάει λέξη με /γγ/ μόνο με /γκ/»,
«Είπες φτυχισμένος»), ενώ 1.8% για τις μεικτές εστιάσεις (π.χ. «Είχα ζωγραφίσει
πολλά

τζάκια

σε

προηγούμενη

δραστηριότητα»).

Τα

αποτελέσματα

αυτά

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.21.
Πίνακας 5.5.21. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 21

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

21Ε

21Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

71

0

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

(65.7)

(0)

(0)

106

2

0

(97.2)

(1.8)

(0)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 21Ε=108, 21Π=109

Στη δραστηριότητα 22Ε, μετρήθηκαν τα παιδιά σε ποσοστό 5.6% που κατά
μάλλον έδειξαν να εστιάζονται στην ακαδημαϊκή διάσταση του διδασκόμενου
θέματος (ανέφεραν λέξεις των κειμένων με τα δίγραφα της ενότητας π.χ. «Αγκάθια,
έσφιγγε, αγκαλιά, αγγίζετε, κατσαρόλα, οδοντόβουρτσα, τζάκι, ευχή, Παύλος», «To
/τσ/ το είχαμε πει», «Κυρία να πω;», «Κυρία που;», «Αυτό ήθελα να πω», «Όλη τη
λέξη ή το δίγραφο να πούμε;», «Εγώ τα είχα κυκλώσει»).
Στη δραστηριότητα με κωδικό 22Π, το 94.5% έδειξε κατά μάλλον
ακαδημαικές εστιάσεις (π.χ. Εκπ.: «Ποιο δίγραφο δεν είπα;», «Το /τζ/», «Κυρία το
ξαναλέτε;», «Γο; Τι είναι αυτό κυρία; Αυγό ;», Εκπ.: «Λη;» «Αυ. Αυλή», «Κυρία
βρήκα πώς το παίρνει ο άνεμος», «Να σας πω εγώ μία λέξη; Ζώνας», «Μόνο το
δίγραφο λέμε όχι όλη τη λέξη;»). Το ποσοστό για τις μεικτές εστιάσεις στην εν λόγω
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δραστηριότητα ήταν 0.9% (π.χ. «Κάποιες φορές ο άνεμος είναι πολύ δυνατός και
σαρώνει τα πάντα»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.22.
Πίνακας 5.5.22. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 22

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

22Ε

22Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

6

0

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

(5.6)

(0)

(0)

103

1

0

(94.5)

(0.9)

(0)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 22Ε=108, 22Π=109

Κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας 23Ε, 59.3% μετρήθηκαν για τις κατά
μάλλον ακαδημαϊκές τους εστιάσεις (π.χ. «Όχι τσάντα κάτι άλλο λέει», «Μόνο τη
φραντζόλα γράφουμε ή και το ψωμί;»). Τα παιδιά σε ποσοστό 24.1% μετρήθηκαν ως
προς τις κατά μάλλον μεικτές εστιάσεις τους στη διδακτική διαδικασία (π.χ. με βάση
εικόνες, συμπλήρωσαν λέξεις με τα διδασκόμενα δίγραφα π.χ. Εκπ.: «Ο ποντικός
ονειρεύεται μία;» «Τσάντα», Εκπ.: «Ποιος θα διαβάσει την επόμενη;» «Εγώ. Ο
ταύρος ονειρεύεται ένα στέμμα», Εκπ: «Το μυρμήγκι ονειρεύεται μία τι;»
«Φραντζόλα ψωμί», «Ο ποντικός ονειρεύεται τη τσάντα για να βάζει μέσα τα τυριά
που κλέβει»).
Το ποσοστό που αφορά τις κατά μάλλον ακαδημαϊκές εστιάσεις των παιδιών
κατά τη δραστηριότητα με κωδικό 23Π, ήταν 69.7% (π.χ. «Κυρία την έγραψα τη
λέξη», «Μπορούμε να γράψουμε και δύο;», «Η τελευταία λέξη ήταν από /τσ/ έγραψα
και μια λέξη που έχει /γγ/ μέσα», «Η πρώτη συλλαβή είναι /τσα/, Εκπ.: « Από τι
ξεκινάει;» «Από ευ», «Μπορούμε να γράψουμε πολλές;», «Πώς γράφεται η
τσαγιέρα;»). Το σύνολο των παιδιών έδειξε κατά μάλλον μεικτές εστιάσεις (π.χ. «Για
να μπορώ να τη δείξω θα γράψω και άλλη μία», «Κυρία είναι δύσκολο να το κάνω,
γιατί είναι κάπου που θέλω να πάω», «Κυρία να κάνω παντομίμα; Τώρα έγραψα μια
340

λεξούλα με /στ/ μέσα» «Αρχίζει από /τα/», «Θα γράψουμε τη λέξη και μετά θα τη
ζωγραφίσουμε;», «Καθόμουν στην παραλία, ζεσταινόμουν και ξαφνικά είδα το
τσουνάμι να έρχεται», «Ζεσταίνεται στο τζάκι;», «Τσιφτετέλι», «Ανάβει φωτιά;»,
«Περιμένετε δεν το έχω δείξει ακόμα. Είναι δύσκολη λέξη», «Αρχίζει από /στα/»,
«Σταφύλι», «Έκανα ότι τρώω ναι», «Δεν το καταλάβατε; Από /τσι/ είναι»). Το 89.9%
φάνηκε να εστιάζει σε αισθητικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας (π.χ. «Ψωνίζεις
από το Τζάμπο;», «Ναι ψεύτικα σπαθιά», «Δεν στο λέω γιατί θα το κάνω
παντομίμα», «Τζίτζικας;», «Είσαι κοντά»). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται
στον Πίνακα 5.5.23.
Πίνακας 5.5.23. Πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα
Διδασκαλία 23

Εστιάσεις των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

23Ε

23Π

Ακαδημαϊκές
εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

64

26

Αισθητικέςκαλλιτεχνικές
εστιάσεις
0

(59.3)

(24.1)

(0)

76

109

98

(69.7)

(100)

(89.9)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 23Ε=108, 23Π=109
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Πίνακας 5.5.24. Συγκεντρωτικός πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα για τις δραστηριότητες 1-23

Εστιάσεις των παιδιών ως
προς τα διδασκόμενα
θέματα
Μορφές συμπεριφοράς
Ακαδημαϊκές εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

Αισθητικές-καλλιτεχνικές
εστιάσεις

Δραστηριότητες

1Ε
1Π

2Ε
2Π

3Ε
3Π

4Ε
4Π

5Ε
5Π

6Ε
6Π

7Ε
7Π

8Ε
8Π

9Ε
9Π

10Ε
10Π

11Ε
11Π

12Ε
12Π

34
(34)

15
(14.6)

53
(52.7)

54
(53.5)

56
(51.4)

16
(15.1)

53
(52)

43
(39.4)

22
(20.4)

0
(0)

57
(52.3)

59
(54.1)

103
(98.1)

6
(6)

100
(90.1)

107
(100)

99
(95.2)

63
(56.8)

96
(89.7)

12
(10.8)

97
(87.4)

2
(1.8)

93
(84.5)

102
(91.9)

16
(16)

17
(16.5)

1
(1)

0
(0)

13
(11.9)

5
(4.7)

11
(10.8)

2
(1.8)

0
(0)

16
(14.8)

17
(15.6)

0
(0)

105
(100)

81
(81)

24
(21.6)

102
(95.3)

104
(100)

30
(27)

95
(88.8)

85
(76.6)

102
(91.9)

81
(74.3)

108
(98.2)

97
(87.4)

37
(37)

1
(1)

13
(12.7)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

98
(96.1)

0
(0)

0
(0)

5
(4.6)

2
(1.8)

0
(0)

94
(89.5)

72
(72)

87
(78.4)

96
(89.7)

83
(79.8)

33
(29.7)

88
(82.2)

92
(82.9)

93
(83.8)

37
(33.9)

57
(51.8)

53
(47.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105, 2Ε=103, 2Π=100, 3Ε=102, 3Π=111, 4Ε=101, 4Π=107, 5Ε=109, 5Π=104, 6Ε=106, 6Π=111, 7Ε=102, 7Π=107, 8Ε=109, 8Π=111, 9Ε=108, 9Π=111,
10Ε=108, 10Π=109, 11Ε=109, 11Π=110, 12Ε=109, 12Π=111, 13Ε=105, 13Π=108, 14Ε=109, 14Π=103, 15Ε=109, 15Π=108, 16Ε=108, 16Π=109, 17Ε=104, 17Π=107, 18Ε=109, 18Π=109,
19Ε=106, 19Π=110, 20Ε=109, 20Π=110, 21Ε=108, 21Π=109, 22Ε=108, 22Π=109, 23Ε=108, 23Π=109
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Πίνακας 5.5.24. Συγκεντρωτικός πίνακας συχνοτήτων εστιάσεων των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα για τις δραστηριότητες 1-23 (συνέχεια)

Εστιάσεις των παιδιών ως
προς τα διδασκόμενα
θέματα

Δραστηριότητες
13Ε

14Ε

15Ε

16Ε

17Ε

18Ε

19Ε

20Ε

21Ε

22Ε

23Ε

13Π

14Π

15Π

16Π

17Π

18Π

19Π

21Π

21Π

22Π

23Π

44
(41.9)

42
(38.5)

33
(30.3)

55
(50.9)

65
(62.5)

43
(39.4)

81
(76.4)

63
(57.8)

71
(65.7)

6
(5.6)

64
(59.3)

Σύνολο
1Ε-23Ε
Σύνολο
1Π23Π
1029
(42)

72
(66.7)

7
(6.8)

8
(7.4)

103
(94.5)

107
(100)

87
(79.8)

57
(51.8)

62
(56.4)

106
(97.2)

103
(94.5)

76
(69.7)

1668
(67)

23
(21.9)

27
(24.8)

35
(32.1)

0
(0)

9
(8.7)

18
(16.5)

4
(3.8)

40
(36.7)

0
(0)

0
(0)

26
(24.1)

280
(11.4)

105
(97.2)

98
(95.1)

105
(97.2)

102
(93.6)

42
(39.3)

109
(100)

110
(100)

95
(86.4)

2
(1.8)

1
(0.9)

109
(100)

1892
(76)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

23
(22.1)

0
(0)

0
(0)

8
(7.3)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

187
(7.6)

86
(79.6)

73
(70.9)

85
(78.7)

88
(80.7)

83
(77.6)

102
(93.6)

53
(48.2)

101
(91.8)

0
(0)

0
(0)

98
(89.9)

1538
(61.8)

Μορφές συμπεριφοράς

Ακαδημαϊκές εστιάσεις

Μεικτές εστιάσεις

Αισθητικές-καλλιτεχνικές
εστιάσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105, 2Ε=103, 2Π=100, 3Ε=102, 3Π=111, 4Ε=101, 4Π=107, 5Ε=109, 5Π=104, 6Ε=106, 6Π=111, 7Ε=102, 7Π=107, 8Ε=109, 8Π=111, 9Ε=108, 9Π=111,
10Ε=108, 10Π=109, 11Ε=109, 11Π=110, 12Ε=109, 12Π=111, 13Ε=105, 13Π=108, 14Ε=109, 14Π=103, 15Ε=109, 15Π=108, 16Ε=108, 16Π=109, 17Ε=104, 17Π=107, 18Ε=109, 18Π=109,
19Ε=106,

19Π=110,

20Ε=109,

20Π=110,

21Ε=108,

21Π=109,

22Ε=108,

22Π=109,

23Ε=108,

23Π=109
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Τα αποτελέσματα αυτά απαντούν στο 5ο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας
και φανερώνουν ότι οι μαθητές των πειραματικών ομάδων εστίασαν σε μεγαλύτερο
βαθμό συγκριτικά με τους μαθητές των ομάδων ελέγχου τόσο στον ακαδημαικό όσο
και στον αισθητικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος.

Πρόσθετα αποτελέσματα σχετικά με τις εστιάσεις των παιδιών ως προς τα
διδασκόμενα θέματα όπως προέκυψαν από το ημερολόγιο παρατήρησης.

Στο ημερολόγιο περιγράφεται ότι «Σε σχέση με τις ακαδημαϊκές εστιάσεις,
φάνηκε ότι τα παιδιά στις πειραματικές ομάδες ήταν επικεντρωμένα στη δημιουργία
σύνθετων λέξεων, ενώ σε γλωσσικό επίπεδο, τα παιδιά στις ομάδες ελέγχου
εργάστηκαν λιγότερο με το διδασκόμενο θέμα, αφού στην δραστηριότητα με κωδικό
1Ε ανέφεραν πολύ λιγότερες σύνθετες λέξεις, σε σύγκριση με τα παιδιά των
πειραματικών ομάδων» (κατά τη δραστηριότητα 1Π)». Ακόμη, ότι «Στη
δραστηριότητα 1Ε τα παιδιά ανέφεραν αποκλειστικά υπαρκτές λέξεις» καθώς και ότι
«Στη δραστηριότητα 2Ε οι προτάσεις και οι ιστορίες που συνέθεσαν οι μαθητές ήταν
κυρίως περιγραφικές και κυριολεκτικές. Υπήρχε η τάση των παιδιών των ομάδων
ελέγχου να περιγράφουν τα στοιχεία του κειμένου, αποκρινόμενα στις ερωτήσεις των
εκπαιδευτικών οι οποίες παρωθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση». Επιπρόσθετα, στο
ημερολόγιο έχει καταγραφεί ότι «Στις ομάδες ελέγχου, η λεκτική συμμετοχή των
μαθητών αφορούσε αναμενόμενες απαντήσεις στις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών σε
αντιδιαστολή με τις απαντήσεις των μαθητών των πειραματικών ομάδων». Ακόμη,
σημειώθηκε ότι «Στις ομάδες ελέγχου η επισήμανση δίγραφων σε λέξεις στα κείμενα
του σχολικού βιβλίου ήταν συνήθης καθημερινή πρακτική», «Στην δραστηριότητα 9Ε
οι μαθητές διατήρησαν παθητική στάση κατά την επεξήγηση από τους
εκπαιδευτικούς των άγνωστων λέξεων, ενώ στην 9Π, οι μαθητές εντόπισαν τις
δύσκολες λέξεις και τις επεξεργάστηκαν σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους».
Για τις ακαδημαϊκές εστιάσεις, στο ημερολόγιο έχει επίσης καταγραφεί ότι «Στη 12Π,
οι μαθητές αντιμετώπισαν δυσκολία στη μεταξύ τους επικοινωνία ως προς την
απόφαση μιας λέξης που να εμπεριέχει το δίγραφο», «Οι μαθητές επεξεργάζονταν τα
διδασκόμενα θέματα κυριολεκτικά, έδιναν όλοι τις ίδιες απαντήσεις στις ερωτήσεις
που έθεταν οι εκπαιδευτικοί», «Στις ομάδες ελέγχου και ιδιαίτερα κατά την 15Ε, τα
παιδιά είχαν την τάση να περιγράφουν τα στοιχεία του κειμένου», «Ένας μαθητής
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εξέφρασε δυσφορία όταν μια εκπαιδευτικός είπε να διαβάσουν τις προτάσεις αφού
συμπληρώσουν το δίγραφο», «Οι μαθητές θυμήθηκαν και ανακοίνωσαν περισσότερες
λέξεις συγκριτικά με τους μαθητές των ομάδων ελέγχου κτά τη 15Π». Για τις
ακαδημαϊκές εστιάσεις, στο ημερολόγιο έχει καταγραφεί επίσης ότι «Οι περισσότεροι
μαθητές στις ομάδες ελέγχου κατά τη 15Ε απείχαν από τη συζήτηση για το
περιεχόμενο του κειμένου», «Η λεκτική συμμετοχή περιορίστηκε σε απαντήσεις προς
τους εκπαιδευτικούς», ενώ κατά τη 19Π «Οι μαθητές στις πειραματικές ομάδες
παρείχαν βοήθεια στους διπλανούς τους στη γραφή των λέξεων και απαντούσαν σε
ερωτήματα που εκείνοι έθεταν», «Έθεταν ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς για τη
γραφή του δίγραφου αλλά και άλλων φθόγγων». Επιπρόσθετα, καταγράφηκε ότι
«Στις πειραματικές ομάδες όλοι κατά την 20Π οι μαθητές ανακάλεσαν τα δίγραφα
ολόκληρου του κεφαλαίου».
Για τις μεικτές εστιάσεις, στο ημερολόγιο έχει σημειωθεί ότι «Οι μαθητές των
πειραματικών ομάδων έδειχναν ενθουσιασμό, ιδιαίτερα κατά την ενασχόλησή τους με
εικαστικά εργαλεία κατά τη γραφή σύνθετων λέξεων στη δραστηριότητα 1Π», ότι
«Οι μαθητές των πειραματικών ομάδων δημιούργησαν σύνθετες λέξεις και άντλησαν
ιδέες για τη σύνθεση ιστοριών από τη ζωή τους (τα παιχνίδια τους και τις προτιμήσεις
τους) και ειδικά στη δραστηριότητα 1Π». Ομοίως, για τη δραστηριότητα 2Π έχει
καταγραφεί ότι «Περισσότεροι μαθητές κάθε φορά που επινοούσαν ιστορίες
ανέφεραν καταστάσεις μη πραγματικές, φαντάζονταν γεγονότα που δεν γίνονται και
δεν δίσταζαν να παραβαίνουν τους κανόνες και να λειτουργούν περισσότερο
αντισυμβατικά». Ακόμη ότι «Στην πειραματική ομάδα (δραστηριότητα 1Π), οι
μαθητές επινόησαν δικές τους σύνθετες λέξεις», ότι «Στη δραστηριότητα 2Π, οι
μαθητές ανακάλεσαν λέξεις που είχαν χρησιμοποιήσει είτε οι ίδιοι είτε συμμαθητές
τους που δεν είχαν ξανακούσει (ήταν αποκλειστικά δικό τους δημιούργημα) και τις
ενσωμάτωσαν στις ιστορίες που επινόησαν». Σχετικά με τις μεικτές εστιάσεις,
ενδεικτικά καταγράφηκε, για τη δραστηριότητα 4Π, ότι «Συχνά οι μαθητές
επέκτειναν την ιδέα της δραστηριότητας, προσθέτοντας στις ζωγραφιές τους
περισσότερα αντικείμενα λέξεων από όσα όριζαν οι οδηγίες» και ότι «Τα παιδιά δεν
ζωγράφισαν μόνο το αντικείμενο που τους ζητήθηκε αλλά δημιούργησαν και ιστορίες
που πλαισίωναν το αντικείμενο». «Ένα παιδί άρχισε να κλαίει επειδή χτύπησε το
κουδούνι και δεν πρόλαβε να δείξει το αντικείμενο που σκέφτηκε με παντομίμα»,
«Τα χέρια των παιδιών ήταν σε ετοιμότητα (αντικριστά έτοιμα να χτυπήσουν
παλαμάκια) για να προλάβουν να χτυπήσουν παλαμάκια στο άκουσμα λέξης με το
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δίγραφο. Στην αρχή δυσκολεύονταν να διατηρήσουν τον ρυθμό στο περπάτημα με
τον εντοπισμό λέξεων». Σχετικά με τις μεικτές εστιάσεις κατά την 11Π, αναφέρεται
ότι «Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να σκεφτούν
και να συναποφασίσουν για το ποιες λέξεις θα ζωγράφιζαν και να συμφωνήσουν ως
προς τον τρόπο σχεδιασμού των αντικειμένων», «Στις δραστηριότητες 13Π και 14Π
οι μαθητές ερμήνευσαν το διδασκόμενο θέμα, το εμπλούτισαν με στοιχεία φαντασίας
και χιούμορ, δημιουργώντας μια ευχάριστη σχολική ατμόσφαιρα», «Τα παιδιά
έδειξαν να κρίνουν – να ερμηνεύουν το περιεχόμενο του κειμένου, την αισθητική του
ακούσματος», «Γενικά, παρατηρήθηκαν ενδείξεις ερμηνείας του κειμένου, π.χ.
ανάσυρση βιωμάτων των παιδιών κατά το σχολιασμό του κειμένου και στοιχεία που
δεν υπάρχουν στο κείμενο», «Οι μαθητές απέδωσαν με σχέδια τις ευχές τους».
Σχετικά με τις μεικτές εστιάσεις, ενδεικτικά καταγράφηκε, ότι «Οι μαθητές στην
15Π, ζήτησαν να εκφράσουν για δεύτερη φορά τη γνώμη τους με το πέρας της
δραστηριότητας, σχετικά με το ποια μουσική υπόκρουση θεωρούσαν ότι είναι
περισσότερο κατάλληλη για το διδασκόμενο κείμενο», ότι «Οι μαθητές ήταν ήσυχοι
κατά τη δημιουργία των δικών τους λέξεων στη 19Π, που μόνο οι ίδιοι ήξεραν τι
σημαίνουν», και «Ενθουσιάστηκαν με το γεγονός ότι δημιούργησαν δικές τους λέξεις
που μόνο οι ίδιοι ήξεραν αρχικά τι σημαίνουν. Οι μαθητές εξέφρασαν επίσης
περιέργεια και ανυπομονησία να ανακαλύψουν τη σημασία των λέξεων που
επινόησαν οι συμμαθητές τους», «Ανταποκρίθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό όταν
άρχισαν να ανακοινώνουν «Ανύπαρκτες λέξεις» οι συμμαθητές τους», «Ανέφεραν
περισσότερες από μια λέξεις που επινόησαν οι ίδιοι και έπειτα τις συνέδεαν με
καταστάσεις

της

καθημερινής

τους

ζωής».

Ακόμη αναφέρεται

ότι

«Στη

δραστηριότητα 20Π - κατασκευή ιστορίας με /αυ/ και /ευ/, εντύπωση προκάλεσε το
γεγονός ότι οι μαθητές ανέφεραν σύνθετες λέξεις που δεν υπάρχουν στην
πραγματικότητα,

όπως

βρυσονεροχύτης

(πιθανόν

επηρεασμένοι

από

την

δραστηριότητα που είχε προηγηθεί)».
Για τις εστιάσεις σε αισθητικά – καλλιτεχνικά στοιχεία της διδακτικής
διαδικασίας, έχει καταγραφεί ότι «Τα παιδιά των πειραματικών ομάδων εκδήλωναν
αυθόρμητο ενδιαφέρον για τις ιδέες και τα έργα των συμμαθητών τους» και ότι
«Όταν έβλεπαν τα έργα των συμμαθητών τους, επικεντρώνονταν σε αυτά, τα
περιεργάζονταν, έδιναν έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια και έκαναν ερωτήσεις».
Μάλιστα, «Κατά την εφαρμογή των πειραματικών δραστηριοτήτων ο χώρος της
τάξης έμοιαζε με ατελιέ». Ακόμη, αναφέρεται «Η τάση των παιδιών να επενδύσουν
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το διδασκόμενο αντικείμενο με αισθητικά (μορφικά, χρωματικά, μουσικά, θεατρικά
και κινητικά) στοιχεία». Ακόμη, ότι «Δημιούργησαν σενάρια εντάσσοντας σε αυτά
τον εαυτό τους ως πρωταγωνιστή κατά τη δραστηριότητα 4Π», «Δόθηκε η ευκαιρία
στους μαθητές να μάθουν να σχολιάζουν τα έργα των συμμαθητών τους
επιδεικνύοντας

σεβασμό».

Επιπρόσθετα

«Στις

ομάδες

ελέγχου,

κατά

τη

δραστηριότητα 10Ε, αρκετοί μαθητές δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την προσοχή
τους στους στίχους του τραγουδιού, με αποτέλεσμα να δοθούν απαντήσεις στους
εκπαιδευτικούς σχετικά με τους στίχους του τραγουδιού από λίγους, συγκεκριμένους
μαθητές». Για τη δραστηριότητα 12Π, στο ημερολόγιο καταγράφηκε ότι «Όταν
χτύπησε το κουδούνι για μέσα ένα παιδί ρώτησε: «Θα ξαναπαίξουμε το παιχνίδι;»,
«Οι μαθητές φάνηκαν επικεντρωμένοι στους στίχους του τραγουδιού καθ’όλη τη
διάρκεια του ακούσματος κατά τη δραστηριότητα 10Π», «Τα παιδιά έδιναν έμφαση
σε κάθε λεπτομέρεια των έργων τους αλλά και στα έργα των συμμαθητών τους»,
«Πολλά παιδιά συνέχιζαν να ζωγραφίζουν ακόμα και όταν έληξε ο χρόνος που
δόθηκε για τη δραστηριότητα»,

«Τα παιδιά όρισαν ένα μέρος του χώρου ως

«Θεατρική σκηνή» κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας 14Π, όπου υποδύονταν
τους πωλητές σε ένα παζάρι, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους σε ακροατήριομαθητές άλλων τάξεων», «Οι μαθητές συνέχισαν να διατηρούν το βλέμμα τους
συγκεντρωμένο σε συμμαθητές τους που έκαναν παντομίμα, παρόλο που χτύπησε το
κουδούνι για διάλειμμα». Αναφορικά με τις αισθητικές – καλλιτεχνικές εστιάσεις στο
ημερολόγιο καταγράφηκε ότι «Ορισμένα παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να
ακούσουν και δεύτερη φορά το πρώτο άκουσμα κατά τη 15Π», ενώ «Στη
δραστηριότητα 16Π, δημιουργήθηκε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη, με τους
μαθητές να υποδύονται τους καλλιτέχνες, να παρουσιάζουν τα έργα τους στους
συμμαθητές τους και να συζητούν σχετικά με τα έργα τους», ότι «Ενώ σύμφωνα με
τις οδηγίες έπρεπε μαντέψουν λέξεις οι μαθητές της άλλης ομάδας κατά τη 19Π,
πολλές φορές επιθυμούσαν να μαντέψουν τι παριστάνει ο συμμαθητής τους με την
παντομίμα και οι μαθητές της ίδιας ομάδας». Τα αποτελέσματα αυτά επισφραγίζουν
τα αποτελέσματα που παρατέθηκαν από τις κλείδες παρατήρησης.
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5.6. Αποτελέσματα ως προς την ικανοποίηση του δείγματος (smileyometer)
Τα παιδιά κατέθεσαν το βαθμό ικανοποίησης που βίωσαν από τη συμμετοχή
τους σε κάθε μία από τις μελετώμενες δραστηριότητες, επιλέγοντας ένα από τα πέντε
πρόσωπα-σκίτσα της κλίμακας smileyometer.
Για τις δραστηριότητες 1Ε και 1Π, οι αξιολογήσεις των παιδιών των ομάδων
ελέγχου και των πειραματικών ομάδων ήταν αντίστοιχα 18% και 0% έντονη
δυσαρέσκεια, 3% και 0% δυσαρέσκεια, 46% και 2.9% ουδετερότητα, 23% και 0%
ικανοποίηση και 10% και 97.1% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά
συνοψίζονται στον Πίνακα 5.6.1.
Πίνακας 5.6.1. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 1

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

1Ε

18
(18)

3
(3)

46
(46)

23
(23)

10
(10)

1Π

0
(0)

0
(0)

3
(2.9)

0
(0)

102
(97.1)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105

Με τον ίδιο τρόπο παρουσιασμένα, τα σχετικά αποτελέσματα για τις
δραστηριότητες 2Ε και 2B ήταν: 42.7% και 0% έντονη δυσαρέσκεια, 12.6% και 0%
δυσαρέσκεια, 27.2% και 2% ουδετερότητα, 10.7% και 37% ικανοποίηση και 6.8%
και 61% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα
5.6.2.
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Πίνακας 5.6.2. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 2

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

2Ε

44
(42.7)

13
(12.6)

28
(27.2)

11
(10.7)

7
(6.8)

2Π

0
(0)

0
(0)

2
(2)

37
(37)

61
(61)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 2Ε=103, 2Π=100

Επίσης, για τις δραστηριότητες 3Ε και 3Π τα παιδιά για να καταθέσουν πώς
αισθάνονταν κατά τη συμμετοχή τους αξιολόγησαν ως εξής: 0% και 0% έντονη
δυσαρέσκεια, 22% και 0% δυσαρέσκεια, 43.1 και 1.8% ουδετερότητα, 20.6% και
6.3% ικανοποίηση και 14.7% και 91% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά
συνοψίζονται στον Πίνακα 5.6.3.
Πίνακας 5.6.3. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 3

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

3Ε

0
(0)

22
(21.6)

44
(43.1)

21
(20.6)

15
(14.7)

3Π

0
(0)

0
(0)

2
(1.8)

7
(6.3)

102
(92)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 3Ε=102, 3Π=111

349

Για τις δραστηριότητες 4Ε και 4Π, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 24.8% και 0%
έντονη δυσαρέσκεια, 0% και 0% δυσαρέσκεια, 42.6% και 1.9% ουδετερότητα, 6.9%
και 0%, ικανοποίηση και 25.7% και 98.1% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα
αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.4.
Πίνακας 5.6.4. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 4

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

4Ε

25
(24.8)

0
(0)

43
(42.6)

7
(6.9)

26
(25.7)

4Π

0
(0)

0
(0)

2
(1.9)

0
(0)

105
(98.1)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 4Ε=101, 4Π=107

Τα σχετικά αποτελέσματα για τις δραστηριότητες 5Ε και 5Π ήταν: 76.1% και
0% έντονη δυσαρέσκεια, 1.8% και 0% δυσαρέσκεια, 14.7% και 1% ουδετερότητα,
2.8% και 2.9% ικανοποίηση και 4.6% και 96.2% μεγάλη ικανοποίηση. Τα
αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.5.
Πίνακας 5.6.5. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 5

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

5Ε

83
(76.1)

2
(1.8)

16
(14.7)

3
(2.8)

5
(4.6)

5Π

0
(0)

0
(0)

1
(1)

3
(2.9)

100
(96.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 5Ε=109, 5Π=104

Ακόμη, για τις δραστηριότητες 6Ε και 6Π, οι αξιολογήσεις των παιδιών των
ομάδων ελέγχου και των πειραματικών ομάδων ήταν αντίστοιχα 12.3% και 0%
έντονη δυσαρέσκεια, 0% και 0.9% δυσαρέσκεια, 69.8% και 0% ουδετερότητα, 10.4%
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και 1.8% ικανοποίηση και 7.5% και 97.3% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα
αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.6.
Πίνακας 5.6.6. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 6

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

6Ε

13
(12.3)

0
(0)

74
(69.8)

11
(10.4)

8
(7.5)

6Π

0
(0)

1
(0.9)

0
(0)

2
(1.8)

108
(97.3)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 6Ε=106, 6Π=111

Με τον ίδιο τρόπο παρουσιασμένα, τα σχετικά αποτελέσματα για τις
δραστηριότητες 7Ε και 7B ήταν: 0% και 0% έντονη δυσαρέσκεια, 40.2% και 0%
δυσαρέσκεια, 29.4% και 0% ουδετερότητα, 8.8% και 6.5% ικανοποίηση και 21.6%
και 93.5% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας
5.6.7.
Πίνακας 5.6.7 Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 7

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

7Ε

0
(0)

41
(40.2)

30
(29.4)

9
(8.8)

22
(21.6)

7Π

0
(0)

0
(0)

0
(0)

7
(6.5)

100
(93.5)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 7Ε=102, 7Π=107

Επίσης, για τις δραστηριότητες 8Ε και 8Π τα παιδιά για να καταθέσουν πώς
αισθάνονταν κατά τη συμμετοχή τους αξιολόγησαν ως εξής: 4.6% και 0% έντονη
δυσαρέσκεια, 3.7% και 0% δυσαρέσκεια, 52.3% και 0% ουδετερότητα, 11% και
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12.6% ικανοποίηση και 28.4% και 87.4% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα
αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.8.
Πίνακας 5.6.8. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 8

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

8Ε

5
(4.6)

4
(3.7)

57
(52.3)

12
(11)

31
(28.4)

8Π

0
(0)

0
(0)

0
(0)

14
(12.6)

97
(87.4)

Mέγεθος δείγματος: 8Ε=109, 8Π=111
Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων

Ακόμη, για τις δραστηριότητες 9Ε και 9Π, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 0.9%
και 0% έντονη δυσαρέσκεια, 37% και 0.9% δυσαρέσκεια, 42.6% και 14.4%
ουδετερότητα, 16.7% και 22.5%, ικανοποίηση και 2.8% και 62.2%

μεγάλη

ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.9.
Πίνακας 5.6.9. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 9

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

9Ε

1
(0.9)

40
(37)

46
(42.6)

18
(16.7)

3
(2.8)

9Π

0
(0)

1
(0.9)

16
(14.4)

25
(22.5)

69
(62.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 9Ε=108, 9Π=111

Τα αποτελέσματα για τις δραστηριότητες 10Ε και 10Π ήταν: 0% και 0%
έντονη δυσαρέσκεια, 71.3% και 0% δυσαρέσκεια, 24.1% και 5.5% ουδετερότητα,
3.7% και 11.9% ικανοποίηση και 0.9% και 82.6% μεγάλη ικανοποίηση. Τα
αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.10.
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Πίνακας 5.6.10. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 10

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

10Ε

0
(0)

77
(71.3)

26
(24.1)

4
(3.7)

1
(0.9)

10Π

0
(0)

0
(0)

6
(5.5)

13
(11.9)

90
(82.6)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 10Ε=108, 10Π=109

Για τις δραστηριότητες 11Ε και 11Π, οι αξιολογήσεις των παιδιών των
ομάδων ελέγχου και των πειραματικών ομάδων ήταν αντίστοιχα 6.4% και 0% έντονη
δυσαρέσκεια, 39.4% και 0% δυσαρέσκεια, 37.6% και 0% ουδετερότητα, 7.3% και
0.0% ικανοποίηση και 9.2% και 99.1% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά
συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.11.
Πίνακας 5.6.11. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 11

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

11Ε

7
(6.4)

43
(39.4)

41
(37.6)

8
(7.3)

10
(9.2)

11Π

0
(0)

0
(0)

0
(0)

1
(0.9)

109
(99.1)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 11Ε=109, 11Π=110

Με τον ίδιο τρόπο παρουσιασμένα, τα σχετικά αποτελέσματα για τις
δραστηριότητες 12Ε και 12Π ήταν: 0.9% και 0% έντονη δυσαρέσκεια, 39.4% και
0.9% δυσαρέσκεια, 47.7% και 9% ουδετερότητα, 7.3% και 43.2% ικανοποίηση και
4.6% και 46.8% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον
Πίνακας 5.6.12.
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Πίνακας 5.6.12. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 12

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

12Ε

1
(0.9)

43
(39.4)

52
(47.7)

8
(7.3)

5
(4.6)

12Π

0
(0)

1
(0.9)

10
(9)

48
(43.2)

52
(46.8)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 12Ε=109, 12Π=111

Επίσης, για τις δραστηριότητες 13Ε και 13Π για να καταθέσουν πώς
αισθάνονταν κατά τη συμμετοχή τους αξιολόγησαν ως εξής: 45.7% και 0% έντονη
δυσαρέσκεια, 4.8% και 0% δυσαρέσκεια, 28.6% και 1.8% ουδετερότητα, 2.9% και
92.7% ικανοποίηση και 18.1% και 95.5% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα
αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.13.
Πίνακας 5.6.13. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 13

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

13Ε

48
(45.7)

5
(4.8)

30
(28.6)

3
(2.9)

19
(18.1)

13Π

0
(0)

0
(0)

2
(1.8)

0
(0)

106
(95.5)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 13Ε=105, 13Π=108

Για τις δραστηριότητες 14Ε και 14Π, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 31.5% και
1% έντονη δυσαρέσκεια, 5.6% και 1% δυσαρέσκεια, 38% και 3.9% ουδετερότητα,
4.6% και 6.8%, ικανοποίηση και 20.4% και 87.4%

μεγάλη ικανοποίηση. Τα

αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.14.
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Πίνακας 5.6.14. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 14

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

14Ε

34
(31.5)

6
(5.6)

42
(38.5)

5
(4.6)

22
(20.4)

14Π

1
(1)

1
(1)

4
(3.9)

6
(6.8)

91
(88.3)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 14Ε=109, 14Π=103

Τα αποτελέσματα για τις δραστηριότητες 15Ε και 15Π ήταν 3.7% και 0%
έντονη δυσαρέσκεια, 18.3% και 0% δυσαρέσκεια, 60.6% και 0% ουδετερότητα, 8.3%
και 0% ικανοποίηση και 9.2% και 100% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά
συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.15.
Πίνακας 5.6.15. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 15

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

15Ε

4
(3.7)

20
(18.3)

66
(60.6)

9
(8.3)

10
(9.2)

15Π

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

108
(100)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 15Ε=109, 15Π=108

Ακόμη, για τις δραστηριότητες 16Ε και 16Π, οι αξιολογήσεις των παιδιών των
ομάδων ελέγχου και των πειραματικών ομάδων ήταν αντίστοιχα 0% και 0% έντονη
δυσαρέσκεια, 42.6% και 0% δυσαρέσκεια, 34.3% και 0.9% ουδετερότητα, 12% και
9.2% ικανοποίηση και 11.1% και 89.9% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά
συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.16.
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Πίνακας 5.6.16. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 16

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

16Ε

0
(0)

46
(42.6)

37
(34.3)

13
(12)

12
(11.1)

16Π

0
(0)

0
(0)

1
(0.9)

10
(9.2)

98
(89.9)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 16Ε=108, 16Π=109

Με τον ίδιο τρόπο παρουσιασμένα, τα σχετικά αποτελέσματα για τις
δραστηριότητες 17Ε και 17B ήταν: 12.5% και 0% έντονη δυσαρέσκεια, 1% και 0%
δυσαρέσκεια, 46.2% και 0% ουδετερότητα, 14.4% και 0% ικανοποίηση και 26% και
100% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας
5.6.17.
Πίνακας 5.6.17. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 17

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

17Ε

13
(12.5)

1
(1)

48
(46.2)

15
(14.4)

27
(26)

17Π

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

107
(100)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 17Ε=104, 17Π=107

Επίσης, για τις δραστηριότητες 18Ε και 18Π τα παιδιά για να καταθέσουν πώς
αισθάνονταν κατά τη συμμετοχή τους αξιολόγησαν ως εξής: 3.7% και 0% έντονη
δυσαρέσκεια, 8.3% και 0% δυσαρέσκεια, 74.3% και 0% ουδετερότητα, 7.3% και
7.3% ικανοποίηση και 6.4% και 92.7% μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά
συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.18.
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Πίνακας 5.6.18. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 18

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

18

18Ε

4
(3.7)

9
(8.3)

81
(74.3)

8
(7.3)

7
(6.4)

18Π

0
(0)

0
(0)

0
(0)

8
(7.3)

101
(92.7)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 18Ε=109, 18Π=109

Για τις δραστηριότητες 19Ε και 19Π, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 3.8% και
0% έντονη δυσαρέσκεια, 23.6% και 0.9% δυσαρέσκεια, 46.2% και 0.9%
ουδετερότητα, 14.2% και 2.7%, ικανοποίηση και 12.3% και 95.5%

μεγάλη

ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.19.
Πίνακας 5.6.19. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 19

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

19Ε

4
(3.8)

25
(23.6)

49
(46.2)

15
(14.2)

13
(12.3)

19Π

0
(0)

1
(0.9)

1
(0.9)

3
(2.7)

105
(95.5)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 19Ε=106, 19Π=110

Τα αποτελέσματα για τις δραστηριότητες 20Ε και 20Π ήταν: 8.3% και 0%
έντονη δυσαρέσκεια, 30.3% και 0% δυσαρέσκεια, 32.1% και 0% ουδετερότητα,
23.9% και 11.8% ικανοποίηση και 5.5% και 88.2% μεγάλη ικανοποίηση. Τα
αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.20.
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Πίνακας 5.6.20. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 20

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

20Ε

9
(8.3)

33
(30.3)

35
(32.1)

26
(23.9)

6
(5.5)

20Π

0
(0)

0
(0)

0
(0)

13
(11.8)

97
(88.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 20Ε=109, 20Π=110

Τα αποτελέσματα για τις δραστηριότητες 21Ε και 21Π ήταν: 10.2% και 0%
έντονη δυσαρέσκεια, 41.7% και 0% δυσαρέσκεια, 35.2% και 0.9% ουδετερότητα,
6.5% και 0.9% ικανοποίηση και 6.5% και 98.2% μεγάλη ικανοποίηση. Τα
αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.21.
Πίνακας 5.6.21. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 21

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

21Ε

11
(10.2)

45
(41.7)

38
(35.2)

7
(6.5)

7
(6.5)

21Π

0
(0)

0
(0)

1
(0.9)

1
(0.9)

107
(98.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 21Ε=108, 21Π=109

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 22Ε και 22Π ήταν: 7.4% και 0%
έντονη δυσαρέσκεια, 49.1% και 0% δυσαρέσκεια, 45.4% και 0% ουδετερότητα,
6.5% και 1.8% ικανοποίηση και 0.9% και 98.2% μεγάλη ικανοποίηση. Τα
αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.22.
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Πίνακας 5.6.22. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 22

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

22Ε

8
(7.4)

53
(49.1)

39
(36.1)

7
(6.5)

1
(0.9)

22Π

0
(0)

0
(0)

0
(0)

2
(1.8)

107
(98.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 22Ε=108, 22Π=109

Τα σχετικά αποτελέσματα για τις δραστηριότητες 23Ε και 23Π ήταν: 2.8%
και 0% έντονη δυσαρέσκεια, 32.4% και 0% δυσαρέσκεια, 40.7% και 1.8%
ουδετερότητα,

19.4% και 0.9% ικανοποίηση και 4.6% και 97.2% μεγάλη

ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 5.6.23.
Πίνακας 5.6.23. Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης
Διδασκαλία 23

Ικανοποίηση

Δραστηριότητες

Μορφές συμπεριφοράς

23Ε

3
(2.8)

35
(32.4)

44
(40.7)

21
(19.4)

5
(4.6)

23Π

0
(0)

0
(0)

2
(1.8)

1
(0.9)

106
(97.2)

Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτων
Mέγεθος δείγματος: 23Ε=108, 23Π=109
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Πίνακας 5.6.24. Συγκεντρωτικός Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης.
Ικανοποίηση
Μορφές συμπεριφοράς

Δραστηριότητες

1Ε
1Π

2Ε
2Π

3Ε
3Π

4Ε
4Π

5Ε
5Π

6Ε
6Π

7Ε
7Π

8Ε
8Π

9Ε
9Π

10Ε
10Π

11Ε
11Π

12Ε
12Π

18
(18)

44
(42.7)

0
(0)

25
(24.8)

83
(76.1)

13
(12.3)

0
(0)

5
(4.6)

1
(0.9)

0
(0)

7
(6.4)

1
(0.9)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

3
(3)

13
(12.6)

22
(21.6)

0
(0)

2
(1.8)

0
(0)

41
(40.2)

4
(3.7)

40
(37)

77
(71.3)

43
(39.4)

43
(39.4)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

1
(0.9)

0
(0)

0
(0)

1
(0.9)

0
(0)

0
(0)

1
(0.9)

46
(46)

28
(27.2)

44
(43.1)

43
(42.6)

16
(14.7)

74
(69.8)

30
(29.4)

57
(52.3)

46
(42.6)

26
(24.1)

41
(37.6)

52
(47.7)

3
(2.9)

2
(2)

2
(1.8)

2
(1.9)

1
(1)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

16
(14.4)

6
(5.5)

0
(0)

10
(9)

23
(23)

11
(10.7)

21
(20.6)

7
(6.9)

3
(2.8)

11
(10.4)

9
(8.8)

12
(11)

18
(16.7)

4
(3.7)

8
(7.3)

8
(7.3)

0
(0)

37
(37)

7
(6.3)

0
(0)

3
(2.9)

2
(1.8)

7
(6.5)

14
(12.6)

25
(22.5)

13
(11.9)

1
(0.9)

48
(43.2)

10
(10)

7
(6.8)

15
(14.7)

26
(25.7)

5
(4.6)

8
(7.5)

22
(21.6)

31
(28.4)

3
(2.8)

1
(0.9)

10
(9.2)

5
(4.6)

102
(97.1)

61
(61)

102
(92)

105
(98.1)

100
(96.2)

108
(97.3)

100
(93.5)

97
(87.4)

69
(62.2)

90
(82.6)

109
(99.1)

52
(46.8)
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Πίνακας 5.6.24. Συγκεντρωτικός Πίνακας συχνοτήτων ικανοποίησης (συνέχεια)

Ικανοποίηση
Μορφές συμπεριφοράς

Δραστηριότητες
13Ε
13Π

14Ε
14Π

15Ε
15Π

16Ε
16Π

17Ε
17Π

18Ε
18Π

19Ε
19Π

20Ε
21Π

21Ε
21Π

22Ε
22Π

23Ε
23Π

Σύνολο 1Ε-23Ε
Σύνολο 1Π-23Π

48
(45.7)

34
(31.5)

4
(3.7)

0
(0)

13
(12.5)

4
(3.7)

4
(3.8)

9
(8.3)

11
(10.2)

8
(7.4)

3
(2.8)

335
(13.7)

0
(0)

1
(1)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

1
(0)

5
(4.8)

6
(5.6)

20
(18.3)

46
(42.6)

1
(1)

9
(8.3)

25
(23.6)

33
(30.3)

45
(41.7)

53
(49.1)

35
(32.4)

566
(23.1)

0
(0)

1
(1)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

1
(0.9)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

5
(0.2)

30
(28.6)

42
(38.5)

66
(60.6)

37
(34.3)

48
(46.2)

81
(74.3)

49
(46.2)

35
(32.1)

38
(35.2)

39
(36.1)

44
(40.7)

1012
(41.3)

2
(1.8)

4
(3.9)

0
(0)

1
(0.9)

0
(0)

0
(0)

1
(0.9)

0
(0)

1
(0.9)

0
(0)

2
(1.8)

53
(2.1)

3
(2.9)

5
(4.6)

9
(8.3)

13
(12)

15
(14.4)

8
(7.3)

15
(14.2)

26
(23.9)

7
(6.5)

7
(6.5)

21
(19.4)

264
(10.8)

0
(0)

6
(6.8)

0
(0)

10
(9.2)

0
(0)

8
(7.3)

3
(2.7)

13
(11.8)

1
(0.9)

2
(1.8)

1
(0.9)

201
(8)

19
(18.1)

22
(20.4)

10
(9.2)

12
(11.1)

27
(26)

7
(6.4)

13
(12.3)

6
(5.5)

7
(6.5)

1
(0.9)

5
(4.6)

272
(11.1)

106
(95.5)

91
(88.3)

108
(100)

98
(89.9)

107
(100)

101
(92.7)

105
(95.5)

97
(88.2)

107
(98.2)

107
(98.2)

106
(97.2)

2228
(89.5)
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Σημείωση: Τα ποσοστά παρουσιάζονται στην παρένθεση κάτωθι των συχνοτήτωνMέγεθος δείγματος: 1Ε=100, 1Π=105, 2Ε=103, 2Π=100, 3Ε=102, 3Π=111, 4Ε=101, 4Π=107, 5Ε=109, 5Π=104,
6Ε=106, 6Π=111, 7Ε=102, 7Π=107, 8Ε=109, 8Π=111, 9Ε=108, 9Π=111, 10Ε=108, 10Π=109, 11Ε=109, 11Π=110, 12Ε=109, 12Π=111, 13Ε=105, 13Π=108, 14Ε=109, 14Π=103, 15Ε=109, 15Π=108,
16Ε=108, 16Π=109, 17Ε=104, 17Π=107, 18Ε=109, 18Π=109, 19Ε=106, 19Π=110, 20Ε=109, 20Π=110, 21Ε=108, 21Π=109, 22Ε=108, 22Π=109, 23Ε=108, 23Π=109
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Τα αποτελέσματα αυτά απαντούν στο 6ο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης
και δείχνουν ότι τα ποσοστά ικανοποίησης των μαθητών των πειραματικών ήταν
κατά πολύ υψηλότερα συγκριτικά με αυτά των ομάδων ελέγχου.

Πρόσθετα αποτελέσματα σχετικά με την ικανοποίηση των παιδιών όπως
προέκυψαν από το ημερολόγιο παρατήρησης.
Στο ημερολόγιο σημειώθηκε ότι «Mε τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, αρκετά
από τα παιδιά των πειραματικών ομάδων, κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του τεστ,
εξέφρασαν λεκτικά ότι οι δραστηριότητες επέδρασαν πολύ θετικά στα συναισθήματα
τους. Κάποιοι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να επαναληφθούν οι δραστηριότητες,
ή να γίνουν κι άλλες επισκέψεις από την ερευνήτρια, γεγονός που επεσήμαναν και οι
εκπαιδευτικοί». Από τις καταγραφές στο ημερολόγιο ενδεικτικές φράσεις των
μαθητών κατά την εφαρμογή του smileyometer ήταν τα εξής: «Μας άρεσε πολύ η
αόρατη μπάλα. Παίζουμε τώρα;». «Μας είχαν πει ότι στο σχολείο δεν παίζουμε, αλλά
από τότε που ήρθατε εσείς παίζουμε κιόλας», «Θα μου λείψουν όλα τα παιχνίδια που
παίζαμε», «Αυτά τα κάναμε για πρώτη φορά». Σε όσες δραστηριότητες αξιολόγησαν
λιγότερο θετικά οι λόγοι ήταν: «Δεν μας άρεσε όταν φεύγατε, γιατί διαρκούσαν λίγο
και θέλαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί, και γι ‘αυτό βάζω αυτό το
χαμογελάκι (το λυπημένο)». Οι αρνητικές εκφράσεις των παιδιών ήταν ελάχιστες και
αφορούσαν περισσότερο τη δραστηριότητα 6Π, όπου ένα παιδί ανέφερε ότι
κουράστηκε να οδηγεί

ενώ ένα άλλο ανέφερε ότι πόνεσαν τα χέρια του να

χειροκροτεί».
Σημειώσεις ημερολογίου από την παράγραφο με τίτλο: «Κάτι άλλο»
Επίσης «συχνά και σε πολλές διδασκαλίες, σημειώθηκε ότι σκοπός των παιδιών
στις ομάδες ελέγχου, σε αντίθεση με εκείνα των πειραματικών ομάδων, φάνηκε να
είναι (και από τις δικές τους αναφορές) να τελειώσουν τη δραστηριότητα όχι να
παραμείνουν σε αυτή και να ασχοληθούν περισσότερη ώρα, όπως συνέβαινε στις
πειραματικές ομάδες». Επιπλέον, «οι μαθητές συχνά σχολίαζαν τον τρόπο που
αναπαριστούσαν λέξεις ή καταστάσεις οι συμμαθητές τους επισημαίνοντας τι
παραλήφθηκε κάθε φορά. Έκαναν επίσης προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει
καλύτερα το εικαστικό έργο ή η παντομιμική αναπαράσταση των λέξεων».
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Οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών στις ομάδες ελέγχου σχετίζονταν με
ζητήματα

μαθητικής απεμπλοκής (π.χ. στη δραστηριότητα 8Ε, κάποιοι μαθητές

έπαιζαν τρίλιζα και απείχαν εντελώς), ενώ στις πειραματικές από τις αντιδράσεις
υπερεμπλοκής (π.χ. έντονη κριτική για τον τρόπο που έγινε η παντομίμα, έντονος
ενθουσιασμός για να συμμετέχουν, παράπονα όταν δεν προλάβαιναν να πουν ή να
κάνουν κάτι). Επίσης, σημειώθηκε ότι «Συνήθως οι μαθητές εξέφραζαν παράπονα
όταν δεν προλάβαιναν να συμμετέχουν ή επειδή χρειάζονταν περισσότερο χρόνο να
ασχοληθούν με τις πειραματικές δραστηριότητες, ενώ στις ομάδες ελέγχου
παραπονούνταν επειδή δεν ήθελαν να συμμετέχουν ή επειδή ήθελαν να βγουν έξω ή
διάλειμμα».
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Πίνακας 5.7. Συγκεντρωτικός πίνακας όλων των δραστηριοτήτων για όλα τα κριτήρια ανάλυσης
δεδομένων
Διδασκαλίες

Μορφές συμπεριφοράς

1-23
Δραστηριότητες

Προφορικ

N
(%)

ή λεκτική
συμμετοχ
ή

1Ε-23Ε

1Π-23Π

Πολυτροπικ
ή
–
αισθητική
ενασχόλησ
η

Δημιουργικ
ή
ανταπόκρισ
η

Πολύπλευρ
η
ενεργοποίησ
η

Εστιάσεις
παιδιών ως
προς τα
διδασκόμεν
α θέματα

N

1694

807

206

3129

1496

(%)

(23.1)

(6.6)

(2.8)

(32)

(20.4)

N

4044

4524

2790

7883

5214

(%)

(54.2)

(36.4)

(37.4)

(79.2)

(70)

Διδασκαλίες 1-

Μορφές συμπεριφοράς

23
Δραστηριότητες

N
(%)

1Ε – 23Ε

N
(%)

1Π-23Ε

N
(%)

Ικανοποίηση

395
(16.1)

568
(23.2)

1021
(41.7)

264
(10.8)

272
(11.1)

1
(0)

5
(0.2)

53
(2.1)

204
(8.2)

2226
(89.5)
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6ο κεφάλαιο.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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Ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων με την ίδια σειρά, με την οποία
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα. Με βάση τα αποτελέσματα, αναδείχθηκαν σημαντικά
οφέλη ως προς διάφορες συνιστώσες της μαθητικής εμπλοκής των παιδιών. Ειδικότερα, τα
παιδιά των πειραματικών ομάδων επέδειξαν αυξημένη προφορική λεκτική συμμετοχή στη
διδακτική διαδικασία, ενώ η ενασχόλησή τους ως προς τα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα ήταν
πολυτροπική – αισθητική, συγκριτικά με τα παιδιά των ομάδων ελέγχου. Επιπρόσθετα,
παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες των πειραματικών ομάδων ανταποκρίθηκαν πιο
δημιουργικά στη διδακτική διαδικασία, και ενεργοποιηθήκαν πολύπλευρα – ολιστικά.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στις αισθητικές δραστηριότητες ροής παρουσίασαν τόσο
ακαδημαϊκές όσο και αισθητικές εστιάσεις ως προς τα διδασκόμενα θέματα, και ανέφεραν
υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, συγκριτικά με τα παιδιά των ομάδων ελέγχου.
6.1. Συζήτηση αποτελεσμάτων για την προφορική- λεκτική συμμετοχή των παιδιών κατά
την εφαρμογή των δραστηριοτήτων
Η εξέταση της προφορικής λεκτικής συμμετοχής των παιδιών στις διδακτικές
διαδικασίες θεωρήθηκε σημαντική και ενδεικτική για την εμπλοκή τους στο μάθημα, επειδή,
όπως επισημαίνεται στη βιβλιογραφία, όταν τα παιδιά έχουν την ευκαιρία προφορικής
συμμετοχής και αλληλεπιδρούν λεκτικά με τους εκπαιδευτικούς και τους συνομηλίκους τους
τότε βιώνουν το αίσθημα του ανήκειν, αναζητούν νέες προκλήσεις, εκδηλώνουν και
καλλιεργούν την επιθυμία τους να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία (Jarvela & Salovaara,
2004˙ Meyer & Turner, 2006˙ McCaslin, 2004˙ McCaslin & Good, 1996˙ McCaslin & Hickey,
2001) και να βιώσουν ροή (Bertrand & Valois 2000˙ Clifford, 2004˙ Croninger & Lee, 2001˙
Furrer & Skinner, 2003˙ Goleman, 2011˙ Larson, 2011˙ Liu & Littlewood, 1997˙ Πασιαρδή,
2011˙ Polychroni, Hatzichristou & Sideridis, 2012˙ Shernoff, 2013˙ Wilms, Friesen & Milton,
2009).
Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο κριτήριο ανάλυσης δεδομένων, δηλαδή την προφορική
λεκτική συμμετοχή των παιδιών του δείγματος, οι μετρήσεις στις ομάδες ελέγχου αποκάλυψαν
μια τυπική δομή λεκτικής αλληλεπίδρασης, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός έθετε ερωτήσεις,
μερικά παιδιά σήκωναν το χέρι τους εκφράζοντας προθυμία να απαντήσουν και σε ένα από
αυτά δινόταν ο λόγος (Liu & Littlewood, 1997). Οι μετρήσεις αυτές συνάδουν με αναφορές της
βιβλιογραφίας, ότι σε παραδοσιακές τάξεις δεσπόζουσες μορφές διδασκαλίας αποτελούν ο
κατευθυνόμενος διάλογος, η ερωταπόκριση και ο μονόλογος του δασκάλου (Kumari, 2004).
Έτσι, τα παιδιά δεν παρωθούνται σε επικοινωνία και διάλογο μεταξύ τους σε σχέση με τα
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διδασκόμενα θέματα, στοιχεία τόσο σημαντικά για την ενίσχυση των μαθησιακών τους
κινήτρων καθώς και της ενεργητικής εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία (Hickey, 1997˙
Wentzel & Watkins, 2002). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί των ομάδων ελέγχου συχνά έθεταν
ερωτήσεις προς την ολομέλεια προκειμένου να εξοικονομήσουν χρόνο. Ως προς αυτό,
αξιοσημείωτο είναι ότι, οι ομάδες ελέγχου υπερείχαν των πειραματικών ομάδων αποκλειστικά
στις ομόφωνες απαντήσεις. Ο παράγοντας αυτός, μοιάζει να μην αποτελεί μία καθαρή ένδειξη
μαθητικής εμπλοκής, με δεδομένο ότι, όπως επισημαίνεται στη θεωρία ροής (Peterson &
Miller, 2004˙ Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 2003), όταν οι μαθητές
αντιδρούν ατομικά ή σε μεγάλες ομάδες, τότε είναι πιθανόν να χάσουν το ενδιαφέρον τους για
τα διδασκόμενα θέματα. Άλλη αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ότι το περιεχόμενο των
λεκτικών αναφορών των μαθητών στις ομάδες ελέγχου φαινόταν να είναι περισσότερο σχετικό
με τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των διδασκόμενων θεμάτων. Το θέμα αυτό αναλύεται
παρακάτω, κατά τη συζήτηση του τρίτου (περί δημιουργικής ανταπόκρισης) εξεταζόμενου
παράγοντα μαθητικής εμπλοκής. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι στις ομάδες ελέγχου σε αρκετές
περιπτώσεις η επικοινωνία δεν αφορούσε το διδασκόμενο θέμα. Μάλιστα, στις ομάδες αυτές
μετρήθηκαν μέλη που δεν συμμετείχαν καθόλου καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων,
ενώ κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στις πειραματικές ομάδες. Οι παρατηρήσεις αυτές
συνδέονται με τις διαπιστώσεις των θεωριών περί ελλιπούς ανάπτυξης των μαθησιακών
κινήτρων στο σχολείο (Raufelder, Jagenow, Drury & Hoferichter, 2012˙ Skinner & Belmont,
1993). Tα χαμηλά ποσοστά λεκτικής συμμετοχής των παιδιών που συμμετείχαν στις ομάδες
ελέγχου, επισφραγίζουν τις διαπιστώσεις παρεμφερών ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας,
στις οποίες αναδεικνύεται ότι η ελλιπής προφορική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή
διαδικασία οδηγεί στην υιοθέτηση μιας παθητικής στάσης εκ μέρους τους (Dislen, 2013˙
Flanders, 1964˙ Finn, 1993˙ Φλουρής, 1995˙ Gibbs & Poskitt, 2010˙ Harris, 2008˙ Liu &
Littlewood, 1997˙ Marks, 2000˙ McCabe, Bray, Kehle, Theodore & Gelbar, 2011˙ Murray,
Mitchell, Gale, Edwards & Zyngier, 2004˙ Pope, 2001˙ Schmidt, 2010˙ Shernoff, 2013˙ Suttie,
2012˙ Χρυσαφίδης, 2000). Με βάση τις αντιδράσεις του δείγματος των ομάδων ελέγχου,
φαίνεται ότι στο σχολείο δεν δίνεται ή δίνεται ελλιπής έμφαση στην προφορική λεκτική
συμμετοχή των παιδιών σε σχέση με το διδασκόμενο θέμα (Fredricks et al., 2004˙ Liu &
Littlewood, 1997˙ Schunk et al., 2010˙ Willms, Friesen & Milton, 2009).
Από την άλλη πλευρά, μέσα από τις παρατηρήσεις πάνω στην προφορική-λεκτική
συμμετοχή, έγινε φανερή η αριθμητική υπεροχή των μαθητών των πειραματικών ομάδων.
Μάλιστα, μεγάλες διαφοροποιήσεις αναδείχθηκαν στην επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους,
αλλά και στους αυθόρμητους μονολόγους των παιδιών των πειραματικών ομάδων, όπου στην
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πλειονότητα των μετρήσεων ήταν περίπου τριπλάσιες από τις αντίστοιχες μετρήσεις στην
ομάδα ελέγχου. Παρόμοια στοιχεία προέκυψαν από το ημερολόγιο, όπου φάνηκε ότι τα παιδιά
των πειραματικών ομάδων επικοινωνούσαν μεταξύ τους σε σχέση με το διδασκόμενο θέμα,
πολύ περισσότερο από τα παιδιά των ομάδων ελέγχου. Σε ανάλογες διαπιστώσεις έχουν
καταλήξει συναφείς έρευνες, στις οποίες η εφαρμογή δραστηριοτήτων με καλλιτεχνικό
χαρακτήρα που εντάχθηκαν στη διδασκαλία άλλων διδασκομένων θεμάτων φάνηκε να προάγει
περισσότερο την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών (Baum & Owen, 1997˙ Ingram & Seashore,
2003). Επιπλέον, έχει φανεί ότι οι δραστηριότητες ροής ενισχύουν την προφορική λεκτική
συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο (Andersen, 2005˙ Schmidt, Shernoff & Csikszentmihalyi,
2007˙ Shernoff, Knauth & Makris, 2000). Επομένως, οι αισθητικές δραστηριότητες ροής ως
καταστάσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό των δύο παραπάνω θεωρητικών
προσανατολισμών, πιθανόν να προκαλούν τις θετικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα των
πειραματικών ομάδων σε σχέση με τα αντίστοιχα των ομάδων ελέγχου.
Οι πειραματικές δραστηριότητες, πιθανόν λόγω της δομής τους, ενέγειραν διάλογο στον
οποίο πολλά παιδιά επικοινωνούσαν με τους εκπαιδευτικούς και μεταξύ τους, στοιχείο που
αποτελεί έναν βασικό δείκτη της μαθητικής εμπλοκής (Furrer & Skinner, 2003˙ Gibbs &
Poskitt, 2010˙ Roorda, Koomen, Spilt & Oort, 2011˙ Saeed & Zyngier, 2012˙ Skinner &
Belmont, 2013˙ Tough, 2012). Μάλιστα, το περιεχόμενο αυτής της λεκτικής επικοινωνίας είχε
καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είχε περισσότερα αυθόρμητα και ερμηνευτικά
στοιχεία σε σχέση με το διδασκόμενο θέμα. Όπως αναλύεται και στη συνέχεια (συζήτηση
κριτηρίου 3), οι μαθητές δεν περιέγραφαν απλώς, αλλά ερμήνευαν τα διδασκόμενα γλωσσικά
θέματα, ενώ παράλληλα τα συνέδεαν με την καθημερινότητά τους.
Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που καταγράφηκε στο ημερολόγιο, αφορά στην αυξημένη
προφορική - λεκτική συμμετοχή των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γεγονός που
προκάλεσε ενθουσιασμό στους εκπαιδευτικούς τους. Το γεγονός ότι οι μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες επέδειξαν έντονη προθυμία συμμετοχής, συνάδει με τα αποτελέσματα
προηγούμενων εφαρμογών ενιαιοποίησης δραστηριοτήτων τεχνών και ροής σε διάφορα
διδασκόμενα θέματα (Efland, 2002˙ Ingram & Seashore, 2003˙ Rabkin & Redmond, 2004). Το
γεγονός αυτό, σύμφωνα και με τη σχετική βιβλιογραφία, πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι
το επίπεδο των προκλήσεων κατά τις πειραματικές εφαρμογές, λόγω προσαρμοστικότητας
βρισκόταν σε ισορροπία με τις προσωπικές δεξιότητες κάθε μαθητή (Beveridge & Milner,
2006˙ Eccles & Wigfield, 1985, 2002˙ Shernoff, 2002˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff &
Csikszentmihalyi, 2009˙ Turner, Meyer & Cox, 1998˙ Whitson & Consoli, 2009).
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Ακόμη, τα παιδιά των πειραματικών ομάδων συχνά, κατά την προφορική τους
συμμετοχή, ζητούσαν ανατροφοδότηση, ένα στοιχείο που σύμφωνα με τη σχετική
βιβλιογραφία που αφορά στα μαθησιακά κίνητρα, αποτελεί ένδειξη ότι τα παιδιά παρουσιάζουν
εσωτερική κινητοποίηση (Deci, Koestner & Ryan, 1999˙ Deci & Ryan, 1980, 1985˙ Pintrich,
2003˙ Pintrich & Blumenfeld, 1985˙ Schunk et al., 2010) και βρίσκονται σε ροή (Beveridge &
Milner, 2006˙ Boyer & Lamoreaux, 1997˙ Csikszentmihalyi, 1990, 1997˙ Goslin, 2003˙
Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002˙ Shernoff, 2001, 2002˙ 2010˙ Shernoff, Csikszentmihalyi,
Schneider & Shernoff, 2014˙ Whitson &

Consoli, 2009). Βέβαια, η συχνή αναζήτηση

ανατροφοδότησης κάνει διακριτή την ανάγκη των παιδιών να περιλάβουν τους εκπαιδευτικούς
τους στη διαδικασία της δημιουργίας. Η αναγκαιότητα αυτή, να είναι οι εκπαιδευτικοί
διαθέσιμοι σε κάθε παιδί ξεχωριστά, πιθανά να φανερώνει τη δόκιμη απαίτηση των παιδιών για
επικοινωνία υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα να φέρνει στο φως μία σοβαρή δυσκολία ως
προς τη γενίκευση της εφαρμογής των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
6.2. Συζήτηση αποτελεσμάτων για την πολυτροπικότητα - αισθητικότητα της διδακτικής
διαδικασίας
Τα χαμηλά ποσοστά των παιδιών των ομάδων ελέγχου σχετικά με την πολυτροπικότητα
– αισθητικότητα της ενασχόλησής τους κατά τη διδακτική διαδικασία, αποτελούν μια ένδειξη
ότι οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι εξακολουθούν να δίνουν μονογραμμική έμφαση στο
βερμπαλισμό και τη νοησιαρχία (Gardner, 1999· Kumari, 2004˙ Shaffer, 2004˙ SotiropoulouZormpala, 2012˙ Szendrei, 1996). Σύμφωνα με αναφορές των εκπαιδευτικών, όπως
σημειώθηκαν στο ημερολόγιο, αλλά και στις παρατηρήσεις που αποτυπώθηκαν στις κλείδες,
στις ομάδες ελέγχου σπάνια τα παιδιά επεξεργάζονταν τα διδασκόμενα θέματα πολυτροπικά.
Μάλιστα σε αρκετές δραστηριότητες η πολυτροπική – αισθητική ενασχόληση ήταν μηδενική,
αφού τα παιδιά του δείγματος περιορίστηκαν στην λεκτική τους ενασχόληση με το θέμα. Το
στοιχείο αυτό έρχεται σε συμφωνία με την άποψη που διατύπωσε στη θεωρία του ο Gardner
σύμφωνα με την οποία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα αξιοποιούνται κυρίως τα σύµβολα
που σχετίζονται µε τη γλωσσική και µαθηµατική νοηµοσύνη, εις βάρος των συμβόλων που
σχετίζονται με άλλες µορφές νοηµοσύνης, όπως είναι η κιναισθητική, η εικονική, η
χωροχρονική, η διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική κ.ά. (Darby & Catterall, 1994 στο Rooney,
2004˙

Gardner, 1983, 1990, 2003˙ 1999˙ Sotiropoulou-Zormpala, 2012). Ακόμη, τέτοιου

είδους στοιχεία φανερώνουν ότι στις παραδοσιακές τάξεις αγνοείται το γεγονός ότι η
ενασχόληση με τις τέχνες επιφέρει ελκυστικά χαρακτηριστικά για τους μαθητές, είτε όταν
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προσφέρεται ως μέσο ενίσχυσης της επίδοσης, είτε ως μέσο αισθητικής καλλιέργειας (Bryce,
Mendelovits, Beavis, McQueen & Adams, 2007˙ Eisner στο Pike, 2004˙ Fraser, Henderson,
Price, Bevege, Gilbert & Goodman, 2007˙ Granger, 2006˙ Horowitz, 2000, 2004˙ Macintyre
Latta, 2004˙ Pascoe, Leong, MacCallum, Mackinley, Marsh & Smith, 2005˙ Sotiropoulou –
Zormpala, 2012 ˙ Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2007˙ Winner et al., 2013).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις καταγραφές στις ομάδες ελέγχου, οι αισθητικές
δραστηριότητες κάλυπταν μικρό μέρος της διδασκαλίας και χρησιμοποιούνταν μάλλον ως μέσο
εκτόνωσης και κάλυψης του ελεύθερου χρόνου των μαθητών (Eisner, 1996˙ Ornstein, 1997).
Μοιάζει να αγνοούνται θεμελιώδεις τοποθετήσεις μελετητών όπως εκείνη του Dewey (1934,
1980) ή του ρεύματος του γνωστικισμού (Eisner, 1969), καθώς και νευροαπεικονιστικών
μελετών (Cupchik, Vartanian, Crawley & Mikulis, 2009) για τη σημαντικότητα των
πολυτροπικών μεθόδων διδασκαλίας και τη συμβολή των τεχνών στη νοητική εργασία (Dewey,
1934˙ Efland, 2002, 2004˙ Eisner, 1969˙ Jennings, 2000˙ Langer, 1954˙ Parsons, στο Elfand,
2004˙ Πουρκός, 2009˙ Σταματοπούλου, 1998˙ Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2007˙ Vygotsky,
1981˙ Winner, 1982).
Από την άλλη, η ενασχόληση των μαθητών στις πειραματικές ομάδες παρουσίασε
εικαστικό, θεατρικό, ηχητικό-μουσικό και κινητικό χαρακτήρα, ενώ λιγότερο συχνά έκαναν
χρήση πολυμέσων, επειδή σκόπιμα σχεδιάστηκαν με βάση τα οφέλη της πολυτροπικότητας
κατά τις διδακτικές διαδικασίες (Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993˙ Gallagher,
2014˙ Lynch, 2007˙ Parsons, 1990˙ Sanders & Albers, 2010). Παρατηρήθηκε επανειλημμένα
και καταγράφηκε στο ημερολόγιο αλλά και στις κλείδες παρατήρησης, το γεγονός ότι οι
μαθητές των πειραματικών ομάδων έδωσαν περισσότερες απαντήσεις από τους μαθητές των
ομάδων ελέγχου, μέσα από τις πολυτροπικές τους ενασχολήσεις. Συνεπώς, από τα
αποτελέσματα φαίνεται ότι η εμπλοκή των μαθητών των πειραματικών ομάδων αναδείχθηκε
μέσω της ένταξής τους σε πολυτροπικές προσεγγίσεις στο γλωσσικό μάθημα, στοιχείο που
συνάδει με τα πορίσματα συναφών ερευνών, που συναντούμε στη διεθνή βιβλιογραφία
(Andrews, 1997˙ Deasy, 2003˙ Gallagher, 2014˙ Hetland, Winner, Veenema & Sheridan, 2007˙
Huotilainen, 2010˙Kelner, & Flynn, 2006˙ Κempe, 2001˙ Lynch, 2007˙ McFadden, 2010˙
Parsons, 1990˙ Podlozny, 2000˙ Sanders & Albers, 2010˙ Walker, McFadden, Tabone, &
Finkelstein, 2011˙ Ward, 2007˙ Winner et al., 2013). Μάλιστα, η πολυτροπικότητα της
διδακτικής κατάστασης φάνηκε ότι είναι πιθανώς η αιτία πρόκλησης συναισθημάτων ευφορίας
και ενθουσιασμού στους μαθητές που συμμετέχουν σε αισθητικές δραστηριότητες ροής.
Η χρήση των αισθητικών δραστηριοτήτων ροής, διαμεσολάβησε θετικά στην
καλλιέργεια αισθητικής στάσης των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα, καθώς
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και στην παραγωγή πρωτότυπων λύσεων στα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τα
διδασκόμενα αντικείμενα, σε αντίθεση με τις λύσεις που περιέγραψαν οι μαθητές των ομάδων
ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τα πορίσματα της σχετικής βιβλιογραφίας, τα οποία
επισφραγίζουν την ενίσχυση της μαθητικής εμπλοκής μέσα από την ενιαιοποίηση των τεχνών
με τα υπόλοιπα διδασκόμενα θέματα, ως πολυτροπικών προσεγγίσεων (Cho & Vitale, 2014˙
Feland, Petrik & Larson, 2016˙ Garrett, 2013). Επίσης, μοιάζει πιθανό

οι αισθητικές

δραστηριότητες ροής να είναι ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά επεξεργάζονται,
αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν ένα μεγαλύτερο μέρος της πραγματικότητας, προσεγγίζοντας
και επικοινωνώντας ποικίλες και διαφορετικές οπτικές και αναγνώσεις της (Anderson, 1988,
1993˙ Broudy, 1987, Dewey, 1934, 1980˙ Efland, 2004˙ Eisner, 1969, 1982, 1994, 1997, 1998,
2001, 2002, 2004˙ Gardner, 1983, 1990, 1993, 2003˙ Goodman, 1984˙ Heidegger, 1938, στον
Pike, 2004˙ Iser, 1978˙ Olson, 2000˙ Perkins, 1994˙ Rosenblatt, 1938, 1968, 1986).
6.3. Συζήτηση για τη δημιουργική ανταπόκριση των υποκειμένων προς τα διδασκόμενα
θέματα
Τα χαμηλά ποσοστά των ομάδων ελέγχου, ως προς τη δημιουργική ανταπόκριση των
υποκειμένων προς τα γλωσσικά διδασκόμενα θέματα, συνάδουν με την άποψη που έχει
διατυπωθεί ευρέως στη βιβλιογραφία, ότι η παραδοσιακή προσέγγιση των διδασκόμενων
θεμάτων εξαντλείται στην καταδήλωση, ενώ στερείται συμπαραδηλούμενων μηνυμάτων
(Dislen, 2013˙ Eisner, 2002˙ Johnson, 2007˙ Pike, 2004˙ Rosenblatt, 1968, 1986˙ Wihelm,
2008). Το στοιχείο αυτό έγινε φανερό στα ευρήματα της παρέμβασης. Ωστόσο, όπως
αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η ελλιπής καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών στο
εκπαιδευτικό πλαίσιο (Καψάλης, 1987˙ Maslow, 1962, 1964, 1970, 1976, 1987, 1994˙ Rogers,
1961), έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό και την ατροφία της (Culpan, 2010˙ Hui & Lau,
2006˙ Τριβιζάς, 2013˙ Minton, 2003). Η τάση των παιδιών των ομάδων ελέγχου να
περιγράφουν αντί να ερμηνεύουν στοιχεία των θεμάτων που διδάσκονταν, πιθανόν να εξηγεί το
λόγο για τον οποίο παρατηρήθηκαν λιγότερες δημιουργικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια
των δραστηριοτήτων (Ryan & Deci, 2000 στο Schunk et al, 2010).
Στις ομάδες ελέγχου σπάνια αναδύονταν προσωπικά θέματα των παιδιών, με αφορμή τα
διδασκόμενα θέματα. Δέσποζαν φυγόκεντρες προσεγγίσεις οι οποίες δεν προσανατολίζονταν
στα ενδιαφέροντα και στα βιώματα των παιδιών ή σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς
τους, ή μνήμες από παρελθοντικά γεγονότα, παρούσες ανάγκες και προβληματισμούς. Έτσι,
υπονομευόταν η δημιουργική σκέψη των παιδιών. Τέτοιου είδους παρατηρήσεις αποτελούν,
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σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ενδείξεις χαμηλής εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία
(Applebee, Langer, Nystrand & Gamoran, 2003˙ Boekarts, 2001˙ Cox & Many, 1992˙ Fall,
Webb & Chudowsky, 2000˙ Γκότοβος, 1997˙ Hidi & Harackiewicz, 2000˙ Iser, 1978, 1991˙
Keller, 1987˙ Larson, 2009˙ Leu, Kinzer, Coiro & Cammack, 2004˙ Leder, Belke, Oeberst &
Augustin, 2004˙ Many & Wiseman, 1992˙ Rosenblatt, 1938, 1968, 1986˙ Schunk et al., 2010˙
Shernoff, 2013). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εκπαιδευτικοί των ομάδων
ελέγχου υιοθετούσαν διαφορετική στάση στις παραγωγές των παιδιών, από τους
εκπαιδευτικούς των πειραματικών ομάδων. Ειδικότερα, στις ομάδες ελέγχου, παρατηρήθηκαν
συμπεριφορές που αναφέρονται στις σχετικές έρευνες, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δίνουν
ευκαιρίες στα παιδιά να εκφράσουν τα βιώματά τους λόγω της προσπάθειάς τους να τηρήσουν
τον προγραμματισμό τους (Dislen, 2013˙ Wihelm, 2008).
Σε μια διαφορετική μαθησιακή ατμόσφαιρα, οι αισθητικές δραστηριότητες ροής
φαίνεται να προκαλούν καταστάσεις εντός των οποίων παρωθείται η καλλιέργεια της
δημιουργικότητας, και αναπτύσσεται η απαραίτητη στη σημερινή κοινωνία καινοτόμα σκέψη
(Winner et al., 2013). Κατά την εφαρμογή των πειραματικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές δεν
περιορίζονταν στην περιγραφή των διδασκόμενων γλωσσικών θεμάτων αλλά προχωρούσαν
στην επένδυση των διδασκόμενων θεμάτων με πρωτότυπα και μη αναμενόμενα στοιχεία (π.χ.
στοιχεία φαντασίας και χιουμοριστικά). Επιπλέον, μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα
παιδιά των πειραματικών ομάδων συνέδεσαν σε μεγαλύτερο βαθμό τα διδασκόμενα θέματα με
το παρελθόν τους και τις καθημερινές τους εμπειρίες. Ιδιαιτέρως μέσα από τους αυθόρμητους
μονολόγους των παιδιών των πειραματικών ομάδων, φάνηκε ότι συχνά συνέδεαν τα
διδασκόμενα θέματα με την καθημερινή τους ζωή και τα ενδιαφέροντά τους, γεγονός που
θεωρήθηκε ένδειξη εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία (Ares & Gorrell, 2002˙ Gronlick
& Ryan, στο Deci & Ryan, 2015˙ Lawrence & Harrison, 2009˙ Lucas, 1990˙ Slavin, 2007˙
Wiseman, 2010˙ Willms, Douglas, Friesen, Sharon & Milton, 2009· Zyngier, 2012). Η
πολυτροπικότητα η οποία χαρακτήριζε τις αισθητικές δραστηριότητες ροής φάνηκε να ενισχύει
και την φαντασία των παιδιών των πειραματικών ομάδων. Κατά την πειραματική παρέμβαση,
φάνηκε αυτό που επισημαίνεται και στη βιβλιογραφία, ότι ο μαθητής ανυπομονεί να εμπλακεί
στη μαθησιακή διαδικασία, όταν σύμφωνα με τις αρχές του αισθητικού ρεαλισμού, το
διδασκόμενο γλωσσικό θέμα προσεγγίζεται από την αισθητική οπτική (Bowen, 2003˙ Dewey,
1911, 1934˙ Μουρίκη, 2003).
Επιπλέον, οι πειραματικές δραστηριότητες, έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να
ελέγχουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαδικασία, όπως φάνηκε σε αρκετές περιπτώσεις, όπου ο
ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίστηκε στην περιγραφή των οδηγιών, οι οποίες αφορούσαν τις
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διαδικασίες και καθόλου τα αποτελέσματα της μουσικής, εικαστικής, κινητικής και θεατρικής
τους ενασχόλησης. Έτσι, οι μαθητές ανέλαβαν πρωτοβουλίες και δημιουργήθηκε μια
περισσότερο μαθητοκεντρική διδακτική κατάσταση (Dewey, 1959 στη Lim, 2004˙ Whitson &
Consoli, 2009), η οποία ήταν ανοικτή σε αναδυόμενα στοιχεία και σε εναλλακτικές, μοναδικές,
διαφορετικές ερμηνείες των διδασκόμενων θεμάτων (Dewey, 1938˙ Eisner, 2002˙ Fowler,
1996˙ Fraser & Gestwicki, 2000˙ Gandini, Etheredge & Hill, 2008˙ Johnson & O’ Neill, 1984˙
Μουρίκη, 2014). Μάλιστα, από την παρέμβαση, διακρίνεται ότι είναι σημαντικό τα παιδιά να
εξοικειώνονται με το νέο εξεταζόμενο τύπο δραστηριοτήτων. Η εξοικείωση αυτή παρωθεί, όλο
και περισσότερο τα παιδιά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ατομικές ή/και σε συνεργασία με
τους συμμαθητές τους. Αυτό έγινε εμφανές ιδίως σε δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν για
δεύτερη φορά, στο πλαίσιο της διδασκαλίας δύο διαφορετικών θεμάτων. Τέτοιου είδους
στοιχεία αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία, στην οποία καταγράφονται αισθητικές
δραστηριότητες, στα αποτελέσματα των οποίων διασυνδέονται η δημιουργική προσέγγιση των
διδασκόμενων θεμάτων με την αυξημένη εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία (Βowen, 2003˙
Burton, Horowitz & Abeles, 2000˙ Csikszentmihalyi, 1996˙ Culpan, 2010˙ Dewey, 1911, 1934˙
Fowler, 2003˙ Gardner, 1983, 1993˙ Gilson & Shalley, 2004˙ Goff & Ludwing, 2013˙ Hefferen,
2005˙ Hui & Lau, 2006˙ Hyson, 2008˙ Jensen, 2001˙ Kim, 1998˙ Lowenfeld, 1947, στο Eisner,
2002˙ Mentzer & Boswell, 1995˙ Minton, 2003˙ National Advisory Committee on Creative and
Cultural Education 1999˙ Read, 1958˙ Ritter, 1999˙ Robinson, 1999˙ Rooney, 2004˙ Ryan &
Deci, 2000˙ Sharp, 2001˙ Sternberg, 1985˙ Stronge, 2002˙ Warger & Kleman, 1986˙ Winner et
al., 2013˙ Wright, 2010˙ Yeh, 2008).
Οι μαθητές που συμμετέχουν στις αισθητικές δραστηριότητες ροής έχουν αυξημένες
ευκαιρίες να αντλούν νόημα από τη διδακτική διαδικασία και να αυτενεργούν, συμβάλλοντας
έτσι σε αυξημένα επίπεδα μαθητικής εμπλοκής (Andersen, 2005˙ Csikszentmihalyi, 2014˙ Chan
& Ahern, 1999˙ Csikszentmihalyi, 2014˙ Deci & Ryan, 1985, 2004˙ Ferreira, Cardosob &
Abrantesc, 2011˙ Fredricks, et al., 2014˙ Harter, 1978˙ Johnson, 2004˙ Kahn, 2000˙ Μason
2009˙ Rathunde & Csikszentmihalyi, 2005˙ Ryan και Deci, 2000˙ Schmidt, Shernoff &
Csikszentmihalyi, 2007˙ Schweinle, Turner & Meyer, 2006˙ Shernoff, 2010˙ Shernoff, Abdi,
Anderson & Csikszentmihalyi, 2014˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff, Knauth & Makris,
2000˙ Shernoff, Schneider, Csikszentmihalyi & Shernoff, 2003˙ Turner, Meyer & Cox, 1998˙
Vallerand, 1997˙ Whalen & Csikszentmihalyi, 1991˙ White, 1959˙ Young, 2005). Επίσης, οι
αισθητικές δραστηριότητες ροής είναι πιθανό να παρωθούν τη δημιουργική συμπεριφορά των
εκπαιδευτικών, οι οποίοι φάνηκε να θέτουν ανοικτές ερωτήσεις, να δίνουν χρόνο και να
παρέχουν την απαραίτητη διαθεσιμότητα ώστε οι μαθητές τους να παράγουν μοναδικά έργα.
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6.4. Συζήτηση για την πολύπλευρη – ολιστική ενεργοποίηση των παιδιών κατά τη
διδακτική διαδικασία.
Τα δεδομένα που παρήχθησαν από τη μελέτη της ενεργοποίησης του δείγματος σε
σωματικό, νοητικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο διαφώτισαν μια σημαντική πλευρά
του ερευνητικού θέματος. Αυτή αφορά στη δυνατότητα των δοκιμαζόμενων δραστηριοτήτων
να προκαλούν εμπειρίες ολιστικού-αισθητικού τύπου, έτσι όπως ορίζονται από τη βιβλιογραφία
και ειδικότερα στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Γλώσσας (Connell, 2000˙ Eisner, 2002˙
Garcia, 2014˙ Johnson, 2007˙ Markovic, 2011˙ McGrew, 2013˙ Miller, 2007˙ Noddings, 2004˙
Pope, 2001˙ Rosenblatt, 1986˙ Sotiropoulou –Zormpala & Argyriadi, 2015˙ Swafford, &
Akrofi, 2005).
Πιο αναλυτικά, από τα ευρήματα των σωματικών αντιδράσεων στις ομάδες ελέγχου,
γίνεται αντιληπτό οι παραδοσιακές δραστηριότητες διδασκαλίας της Γλώσσας να προκαλούν
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αντενδείξεις μαθητικής εμπλοκής (κούρασης και ανίας).
Ειδικότερα, τα παιδιά στις ομάδες ελέγχου συχνά επιζητούσαν διέξοδο σε ασύμβατες
συμπεριφορές με εκείνες της μαθησιακής διαδικασίας ενώ εμφανής ήταν η ανία και η πλήξη
που αισθάνονταν, από το βλέμμα τους, τις εκφράσεις προσώπου τους και τη στάση του
σώματός τους (Τριλιανός, 2009˙ Weissberg, Kumpfer & Seligman, 2003). Επιπλέον, στις
ομάδες αυτές διαπιστώθηκε έλλειψη ενδιαφέροντος από γεγονότα όπως ότι συχνά οι μαθητές
βρίσκονταν σε άλλη σελίδα του σχολικού βιβλίου, ότι συχνότερα ζητούσαν να βγουν έξω από
την αίθουσα για διάφορους λόγους. Οι σωματικές ενδείξεις ανίας, νωθρότητας και οι μη
επιθυμητές συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν φανερώνουν έλλειψη ενεργητικής εμπλοκής στη
μαθησιακή διαδικασία (Csikszentmihalyi & Larson, 1978). Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη
αναφορές από τη διεθνή βιβλιογραφία, τέτοιου είδους συμπεριφορές πιθανόν να οφείλονται σε
έλλειψη κατάλληλων προκλήσεων των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών
(Beveridge & Milner, 2006˙ Csikszentmihalyi, 1975, 1988, 1990˙ 1997˙ Csikszentmihalyi &
Csikszentmihalyi, 1988˙ Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993˙ Deci & Ryan, 1985˙ Jackson &
Csikszentmihalyi, 1999˙ ΜcDonough, 2007˙ Μoneta & Csikszentmihalyi, 1996˙ Nakamura &
Csikszentmihalyi, 2002˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009·
Strati, Shernoff & Kacker, 2012˙ Whitson & Consoli, 2009). Ακόμη, μέσα από τις
παρατηρήσεις των ομάδων ελέγχου επιβεβαιώθηκαν συμπεράσματα αντίστοιχης έρευνας ότι
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στις παραδοσιακές τάξεις δεν υπάρχουν σε ικανοποιητικό βαθμό ευκαιρίες για κίνηση και
έκφραση και αυτό οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα εμπλοκής των μαθητών (Gonzales et al., 2014).
Αναφορικά με την ενεργοποίηση των υποκειμένων σε γνωστικό-νοητικό επίπεδο, οι
ομάδες ελέγχου κατόρθωσαν ένα υψηλό επίπεδο νοητικής ενεργοποίησης, μεγαλύτερο από
τους άλλους τύπους ενεργοποίησης. Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη ότι οι
δραστηριότητες του προγράμματος είναι μονόπλευρες και ευνοούν τη νοητική (λογικομαθηματική και τη γλωσσική) ανάπτυξη των μαθητών (Chase, 2014˙ Darby & Catterall, 1994
στο Rooney, 2004˙ Gardner, 1993˙ 1999˙ Παναγιωτόπουλος, 2004˙ Σωτηροπούλου –
Ζορμπαλά, στο Πουρκός, 2009˙ Φράγκος, 2006˙ Χρυσαφίδης, 2000). Βέβαια, η νοητική
ενεργοποίηση των παιδιών των ομάδων ελέγχου, φάνηκε να είναι λιγότερο υψηλή από αυτή
των πειραματικών ομάδων.
Ακόμη, στις ομάδες ελέγχου, παρατηρήθηκαν χαμηλά ποσοστά κοινωνικής και
συναισθηματικής ενεργοποίησης. Με βάση αυτά τα ποσοστά, γίνεται διακριτή η χαμηλή
εμπλοκή των μαθητών στις μαθησιακές δραστηριότητες και επιβεβαιώνεται η άποψη άλλων
ερευνητών ότι στις παραδοσιακές τάξεις, παραβλέπεται η αξία παραγόντων που θα μπορούσαν
να προάγουν την επίτευξη των μαθητών (Garcia, 2014) σε συναισθηματικό επίπεδο (Valiente,
Swanson & Eisenberg, 2012). Στις ομάδες ελέγχου, οι σχολικές δραστηριοτήτες ήταν μάλλον
ατομικές παρά ομαδικές (Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009˙ Taylor & Parsons, 2011) και
νοητικά προσανατολισμένες (Miller, 2007). Σχετικά με το εύρημα αυτό, όπως αναφέρεται και
στο θεωρητικό μέρος της παρούσας διατριβής, όταν οι σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων
χαρακτηρίζονται από συναισθηματική απόσταση, απόρριψη ή αντιπαραθέσεις τα μαθησιακά
κίνητρα φθίνουν (Birch & Ladd, 1996).
Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο σωματικής ανταπόκρισης στο μάθημα, τα παιδιά των
πειραματικών ομάδων εμφάνισαν υψηλότερα και πιο ποιοτικά επίπεδα (ποικιλίας, έντασης),
από ότι τα παιδιά των ομάδων ελέγχου. Από τα ποσοστά αλλά και από τις καταγραφές του
ημερολογίου φάνηκε οι αισθητικές δραστηριότητες ροής να δίνουν ευκαιρίες σωματικής
εμπλοκής και έκφρασης των παιδιών κατά τη διδακτική διδασκαλία. Τα παιδιά κατά την
εφαρμογή αυτού του εξεταζόμενου τύπου δραστηριοτήτων επεδείκνυαν χαρακτηριστικά που
συναντούμε στις περιγραφές για την «εμπειρία ροής», παρουσίαζαν έντονη εμβύθιση και
εξέφραζαν διαρκώς την ηθελημένη τους εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, με το
προσηλωμένο, επίμονο βλέμμα εξωστρέφειας που είχαν αλλά και με τις εκφράσεις του
προσώπου τους και τη στάση του σώματός τους (Csikszentmihalyi, 1990, 1991, 2014˙ Johnson,
2007˙ Kahn, 2000˙ Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002˙ Rathunde & Csikszentmihalyi, 2005˙
Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 2003). Επιπλέον, όπως έγινε διακριτό, οι
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πειραματικές δραστηριότητες είναι πιθανό να προσφέρουν ευκαιρίες για κίνηση μέσα στην
τάξη και αυτό φαίνεται ότι πράγματι συνέβαλε με έντονα θετικό τρόπο στην εμπλοκή των
παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία (Block, Parris & Whiteley, 2008).
Αναφορικά με τη νοητική ενεργοποίηση των παιδιών των πειραματικών ομάδων, τα
ευρήματα που παρουσιάστηκαν καταδεικνύουν ότι μέσω των αισθητικών δραστηριοτήτων ροής
επιτυγχάνονται βελτιωμένες μαθησιακές επιδόσεις, όπως φαίνεται στη βιβλιογραφία που αφορά
στην ακαδημαϊκή-γλωσσική χρησιμότητα, τόσο των αισθητικών δραστηριοτήτων (Allen, 1968˙
Anvar et al., 2002˙ Bamford, 2006˙ Bolduc & Fleuret, 2009˙ Bosseuau & Delgado, 1985˙
Bresler, 2007˙ Brown, 1990˙ Burnaford, 2007˙ Burton, Horowitz & Abeles, 1999˙ Butzlaff,
2000˙ Catterall, 2002˙ Catterall & Waldorf, 1999˙ Deasy, 2002˙ Dice, 2010˙ Dickinson, 2002˙
Dupont, 1992˙ Gray, 1987˙ Gromko, 2005˙ Huotilainen, 2010˙ Ingram & Riedel, 2003˙ Korn,
2007˙ Millin, 1996˙ Mills, 1972˙ Mingat & Suchau, 1996˙ Moore & Caldwell, 1993˙ Moreno,
Marques, Santos, Castro & Besson, 2009˙ Overy, 2003˙ Parks & Rose, 1997˙ Patte, 1977˙
Podlozy, 2000˙ Ranger, 1995˙ Rauscher, Shaw, Levine, Wright, Dennis & Newcomb, 1997˙
Rooney, 2004˙ Scripp, 2002˙ Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2009, 2012˙ Spangler, 1974˙
Standley, 2008˙ Steinly, 1989˙ Stevenson, 2006˙ Tunks, 1997˙ Walker, McFadden, Tabone &
Finkelstein, 2011˙ Walker, Tabone & Weltsek, 2011˙ Wandell, Dougherty, Ben-Shachar, &
Deutsch, 2008˙ Winner & Cooper, 2000˙ Winner et al., 2013˙ Winner & Hetland, 2000˙
Wootton, 1968), όσο και των δραστηριοτήτων ροής (Αndersen, 2000, 2005˙ Bakirtzoglou &
Ioannou, 2011˙ Carli, DelleFave & Massimini, 1988˙ Dalgarno & Lee, 2010˙ Haines, Baker &
Kahn, 2003˙ Hoffman & Nadelson, 2010˙ Johnson, 2004˙ Nakamura, 1988˙ Νakamura &
Csikszentmihalyi, 2002˙ Rathunde & Csikszentmihaly, 2005˙ Shernoff & Hoogstra, 2001˙
Stormoen, Urke, Tjomsland, Wold & Diseth, 2016˙ Whalen & Csikszentmihalyi, 1991˙ Hsieh,
Lin & Hou, 2016).
Με την εφαρμογή των πειραματικών δραστηριοτήτων τα παιδιά επέδειξαν εκτός από τα
υψηλά ποσοστά νοητικής ενεργοποίησης και αυξημένη κοινωνική και τη συναισθηματική
ενεργοποίηση (Brophy, 2004˙ Ζάχαρης, 2003). Πιθανόν, η πολύπλευρη – ολιστική
ενεργοποίηση των παιδιών των πειραματικών ομάδων προκύπτει από το γεγονός ότι οι
πειραματικές δραστηριότητες, βασίστηκαν κατά τον σχεδιασμό τους στα πορίσματα, των
θεωριών περί μαθησιακών κινήτρων (Deci & Ryan, 1985, 2002˙ Furrer, Skinner & Pitzer,
2014˙ Johnson & Johnson, 1990˙ Osterman, 2000˙ Skinner & Belmont, 1993˙ Vygotsky, 1981·
Wentzel, 1999˙ Wentzel & Watkins, 2002), έτσι ενθάρρυναν τη δημιουργία και την
καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών με τους «σημαντικούς» άλλους
(συνομηλίκους και εκπαιδευτικούς). Οι μαθητές εξέφραζαν συχνά την επιθυμία να
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συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους, γεγονός που αποτελεί ένδειξη εμπλοκής τους στη
μαθησιακή διαδικασία (Ames & Ames, 1984˙ Baum & Owen, 2002˙ Clifford, 2004˙ Pintrich,
2003, Skinner & Belmont, 1993˙ Stipek, 2002). Ανάλογα κοινωνικά οφέλη έχουν καταγραφεί
στη διεθνή βιβλιογραφία, όταν η τέχνη ενιαιοποιείται με τα υπόλοιπα διδασκόμενα αντικείμενα
(arts integration) (Anning & Ring, 2004˙ Azzam et al., 2009˙ Burton, Horowitz & Abeles,
1999˙ Catterall & Waldorf, 1999˙ Curva, 2005˙ Dallas Arts Partners, 2004˙ Deasy, 2003˙ De la
Cruz, 1995˙στο Deasy, 2002˙ Dennis & Jacob, 1968˙ Dewey, 1934˙ Fiske, 1999˙ Jackson,
1993˙ Johnson, 2007˙ Ingram & Seashore, 2003˙ Lim, 2004˙ Metzel & Boswell, στον Rooney,
2004˙ Nelson, 2001˙ Parks & Rose στο Burnaford et al., 2007˙ Pellegrini, 1984, στο Burnaford
et al., 2007˙ Rooney, 2004˙ Upitis & Smithrim, 2003 στο Bresler, 2007˙ Winner et al., 2013˙
Wolf στο Fiske, 1999). Ακόμη, με δεδομένο ότι στη βιβλιογραφία τα κίνητρα έχουν συνδεθεί
με τις διαπροσωπικές σχέσεις (Elliot, 1997, 1999˙ Hayashi, 1996˙ Jacobson, 2000˙ Middleton
& Midgley, 1997˙ Μυλώσης, 2000˙ Ryan & Deci, 2000˙ Wehmeyer, 2001, στο Καρτασίδου,
2010˙ Wentzel, 2005) εξηγείται η αυξημένη διάθεση των παιδιών για συμμετοχή στη
μαθησιακή διαδικασία. Άλλωστε στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι όταν οι σχολικές
δραστηριότητες προσφέρουν τη δυνατότητα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, δημιουργούνται
συνθήκες για τους μαθητές να βιώσουν εμπειρίες ροής (Boyer & Lamoreaux, 1997˙ Johnson,
2004˙ Kahn, 2000˙ Peterson & Miller, 2004˙ Rathunde & Csikszentmihalyi, 2005˙ Shernoff &
Anderson, 2014˙ Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 2003). Μέσα από τις
αισθητικές δραστηριότητες ροής δόθηκε επίσης η δυνατότητα στα παιδιά των πειραματικών
ομάδων να εκφράσουν τα συναισθήματά τους στην τάξη σε σχέση με τα διδασκόμενα
αντικείμενα (Βakker, 2005˙ Basom & Frase, 2004˙ Huotilainen, 2010˙ Tough, 2012).
Ως επιστέγασμα των ευρημάτων, οι εκπαιδευτικοί στις πειραματικές ομάδες εξέφραζαν
συχνά την ικανοποίησή τους για την κατάσταση της διδασκαλίας, την ενεργητικότητα των
παιδιών και τα μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας, αναφερόμενοι στην πολύπλευρη
ενεργοποίηση των παιδιών (Ferreira et al., 2011˙ Stipek, Salmon & Givven, 1998). Οι
παραπάνω διαπιστώσεις, δείχνουν ότι οι αισθητικές δραστηριότητες ροής μπορεί να προωθούν
τους στόχους που τίθενται από τη βιβλιογραφία σχετικά με την ολόπλευρη ανάπτυξη του
εγκεφάλου (Ornstein, 1997), ιδιαιτέρως, κατά τη διδασκαλία μέσω των τεχνών (Catterall, 2002˙
Deasy, 2002˙ Dickinson, 2002˙ Fiske, 1999˙ Rooney, 2004 στο Sotiropoulou-Zormpala, 2012).
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6.5. Συζήτηση για τις εστιάσεις των παιδιών στις διαφορετικές διαστάσεις της διδακτικής
διαδικασίας.
Όπως παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα, το ποσοστό των ομάδων ελέγχου ως προς
τις μεικτές αλλά και τις εστιάσεις σε αισθητικά – καλλιτεχνικά στοιχεία της διδακτικής
κατάστασης, ήταν χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των πειραματικών
ομάδων.
Το χαμηλό ποσοστό εστιάσεων των παιδιών των ομάδων ελέγχου σε αισθητικά –
καλλιτεχνικά στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας συνάδει με την άποψη που αναφέρεται στη
βιβλιογραφία ότι στο σχολείο, ο χρόνος που αφιερώνεται για τη βίωση αισθητικών εμπειριών
από τους μαθητές είναι περιορισμένος (Burton, Horowitz & Abeles, Butzlaff, 2000˙ 1999˙
Catterall, 2002, 2005˙ Darby & Catterall, 1994˙ Deasy, 2002˙ Fiske, 1999˙ Fowler, 1996˙
Johnson, 2007˙ Ornstein, 1997˙ Pike, 2004˙ Podlozny, 2000˙ Scripp, 2002˙ Winner et al.,
2013˙ Winner & Hetland, 2000). Το εύρημα ότι οι εστιάσεις των μαθητών στον ακαδημαϊκό
χαρακτήρα της διδασκαλίας ήταν αυξημένες, αποδίδεται στο γεγονός ότι στη μαθησιακή
διαδικασία που εφαρμόζεται βάσει προγράμματος, δεν αξιοποιείται συστηματικά ο ρόλος των
τεχνών ως εργαλείο διδασκαλίας άλλων διδασκόμενων θεμάτων (Robinson, 1999). Η
μονομερής εστίαση των παιδιών προς τα ακαδημαϊκά στοιχεία των διδασκόμενων θεμάτων
μοιάζει πιθανό να συνδέεται με την παρατηρούμενη παθητική στάση των παιδιών, η οποία
αποδίδεται, όπως και στη σχετική βιβλιογραφία (Murray, Mitchell, Gale, Edwards & Zyngier,
2004), στον αποσπασματικό χαρακτήρα των παραδοσιακών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (Van
Alphen, 2011˙ Dewey, 1980˙ Forsyth & McMillan, 1991˙ Rathunde & Csikszentmihalyi, 2005˙
Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009˙ Suttie, 2012˙ Taylor & Parsons, 2011˙ Whitson & Consoli,
2009), στην έλλειψη σύνδεσης των διδακτικών αντικειμένων με τα ενδιαφέροντα των μαθητών
(Gibbs & Poskitt, 2010) και στη χρήση διδακτικών δραστηριοτήτων με μικρό ενδιαφέρον
(Good & Brophy, 1990).
Αντίθετα, από τα ποσοστά των πειραματικών ομάδων οι εστιάσεις των υποκειμένων
φάνηκε να είναι μάλλον μεικτές. Οι μαθητές δηλαδή έδειξαν να εστιάζουν παράλληλα τόσο σε
αισθητικά – καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της διδακτικής διαδικασίας, όσο και στην
ακαδημαϊκή της διάσταση, συνάδοντας με αυτό που από τη σχετική βιβλιογραφία θεωρείται ως
δέον (Barry, 2010˙ Baum & Owen, 1997, 2002˙ Billig, 2010˙ Burton, Horowitz & Abeles,
1999˙ Catterall, 1998˙ 1999˙ Catterall, Chapleau & Iwanaga, 1999˙ Catterall & Waldorf, 1999˙
Cho & Vitale, 2014˙ Corbett, McKenney, Noblit & Wilson, 2001˙ Darby & Catterall, 1994˙
Drake, 2007˙ Erdoğan & Baran, 2009˙ Fowler, 1979˙ Fiske, 1999˙ Furco & Root, 2010˙
Goldberg˙ 1998˙ Goldschmidt & Jung, 2010˙ Hartzler, 2000˙ Hefferen, 2005 στο Burnaford,
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Brown, Doherty, McLaughin, 2007˙ Holzer, 2009˙ Ingram & Riedel, 2003˙ Jensen, 2005˙
Καρτασίδου 2007˙ Knight, 2010˙ Marron, 2003˙ Nelson, 2001˙ Psilos, 2002˙ Romance &
Vitale, 2012˙ Scott, Harper & Boggan, 2012˙ Smithrim & Upitis, 2005˙ Snyder et al., 2014˙
Upitis, 2011˙ Walker, 1995˙ Winner & Hetland, 2000˙ Winner et al., 2013). Ο συνδυασμός
αισθητικών και ακαδημαϊκών εστιάσεων των παιδιών κατά τη διδακτική διαδικασία (Marks,
2000˙ McCabe et al., 2011˙ Shernoff & Anderson, 2014) που αναδείχθηκε στις πειραματικές
ομάδες επιβεβαιώνει τη σημαντική συμβολή της ενιαιοποίησης των τεχνών με τα υπόλοιπα
μαθήματα, και ειδικότερα με τη Γλώσσα, στην υψηλής ποιότητας μάθηση με σφαιρικές και
πολυεπίπεδες προσεγγίσεις (αισθητική, δημιουργική, γνωστική, νοητική, συναισθηματική,
κοινωνική) της διδασκόμενης γνώσης. Από την πειραματική διαδικασία, φάνηκε αυτό που
επισημαίνεται στη βιβλιογραφία, ότι όταν η τέχνη ενιαιοποιείται με τα υπόλοιπα διδασκόμενα
θέματα, οι μαθητές εστιάζουν τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον αισθητικό χαρακτήρα της
μαθησιακής διαδικασίας (Chapman & Gombrich, 1993˙ Σωτηροπούλου – Ζορμπαλά, 2007).
Επομένως το υψηλό ποσοστό μεικτών εστιάσεων των μαθητών φανερώνει αυξημένη εμπλοκή
των μαθητών των πειραματικών ομάδων στη μαθησιακή διαδικασία των γλωσσικών
διδασκόμενων θεμάτων.

6.6. Συζήτηση για τα συναισθήματα ικανοποίησης που βιώνουν οι μαθητές από τη
συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία
Αναπόσπαστο μέρος της βέλτιστης εμπλοκής είναι η συναισθηματική της διάσταση
(Csikszentmihalyi, 1990, 1997˙ Csikszentmihalyi & Larson, 1984˙ Noddings, 1992˙ Reeve,
2013). Κατά τη μελέτη του σημαντικού αυτού παράγοντα, φάνηκε ότι στις ομάδες ελέγχου, το
ποσοστό ικανοποίησης των μαθητών, ήταν χαμηλότερο από εκείνο των μαθητών των
πειραματικών ομάδων. Η ένδειξη αυτή ήταν παρούσα τόσο από τις βαθμολογίες που
προέκυψαν από το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθούν τα συναισθήματα των
παιδιών (smileyometer rating scale), όσο και από τα σχόλια που εξέφραζαν καθόλη τη διάρκεια
της παρέμβασης. Από τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στο ημερολόγιο προέκυψαν
επανειλημμένα ενδείξεις πλήξης εκ μέρους των παιδιών των ομάδων ελέγχου. Η διαπίστωση
αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρήματα και άλλων ερευνών (Acee, Kim, Chu, Kim &
Riekenberg, 2010˙ Gilman & Anderman, 2006˙ Timmins, 1999˙ Pekrun, Goetz, Daniels,
Stupnisky & Perry, 2010), στις οποίες αναδεικνύεται ότι τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών
γλωσσικών διδακτικών καταστάσεων δεν προάγουν θετικά συναισθήματα από την πλευρά των
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μαθητών. Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, συνηγορεί υπέρ της πιθανότητας ότι τα παραδοσιακά
εκπαιδευτικά πλαίσια συχνά οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα ευχαρίστησης από την πλευρά των
μαθητών (Appelton, Christenson, Kim & Reschly, 2006˙ Coller, Shernoff & Strati, 2011˙
Fredricks, et al., 2004˙ Garcia, 2014˙ Korobova, 2012 Larson, 2011˙ Newmann, 1992˙ Schmidt,
2010˙ Shernoff, 2013˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Taylor & Parsons, 2011˙ Valiente,
Swanson & Eisenberg, 2012˙ Wihelm, 2008).
Από την άλλη πλευρά, οι αισθητικές δραστηριότητες ροής, φάνηκε ότι επέφεραν υψηλά
επίπεδα ευχαρίστησης και ικανοποίησης στους μαθητές των πειραματικών ομάδων, αρκετά
υψηλότερα από εκείνα των μαθητών των ομάδων ελέγχου, παρόλο που τόσο οι δραστηριότητες
βάσει προγράμματος, όσο και οι πειραματικές είχαν κοινούς ακαδημαϊκούς στόχους (π.χ.
κατανόηση κειμένου, εκμάθηση γραμματικών συμπλεγμάτων). Το στοιχείο αυτό αποτελεί
ένδειξη ότι οι αισθητικές δραστηριότητες ροής επιτυγχάνουν την ενίσχυση της ευχαρίστησης
των παιδιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία, όπως αυτό φαίνεται σε έρευνες από την εφαρμογή
προγραμμάτων ενιαιοποίησης των τεχνών (arts integration) (Anning & Ring, 2004˙ Αυδή &
Χατζηγεωργίου, 2007˙ Azzam et al., 2009˙ Bolton, 2003˙ Burnaford et al., 2007˙ Heathcote,
2009, 2015 ˙ Catterall, 2002˙ Catterall & Waldorf, 1999˙ Coleman, Drake & Winner, 2011˙
Corbett, Kenney, Noblit & Wilson, 2001˙ Curva et al., 2005˙ Dalebroux, Goldstein & Winner,
2008˙ Dallas Arts Partners, 2004˙ Horowitz, 2004˙ Deasy, 2002˙ DeMoss & Morris, 2002˙
Grumet, 2004˙ Heathcote & Bolton, 1995˙ Κοντογιάννη, 2012˙ Marron, 2003˙ Morrow, 2001˙
Μουρίκη, 2003˙ Nelson, 2001˙ O’Neill, 2015˙ Podlozny, 2000˙ Read, 1956˙ Smithrim &
Upitis, 2005˙ Τaylor, 2016˙ Vygotsky, 1997˙ Wick, 2000˙ Winner & Hetland, 2000˙ Winner et
al., 2013). Οι μετρήσεις συνάδουν επίσης με τα αποτελέσματα ερευνών, όπου εφαρμόστηκαν
προγράμματα βασισμένα στην θεωρία ροής (Shernoff, 2002). Τα παραπάνω ευρήματα
αποτελούν ενδείξεις ότι οι δραστηριότητες που συνδυάζουν στοιχεία ροής και τέχνης, όπως οι
αισθητικές δραστηριότητες ροής που εφαρμόστηκαν, συμβάλουν στη δημιουργία μιας
χαρούμενης και ελκυστικής ατμόσφαιρας κατά τη διδασκαλία, έτσι όπως αυτή ορίζεται στη
σχετική βιβλιογραφία (McCabe, Bray, Kehle, Theodore & Gelbar, 2011˙ Marks, 2000˙
Shernoff & Anderson, 2014). Άλλωστε, το γεγονός ότι οι μαθητές των πειραματικών ομάδων
σε μεγαλύτερα ποσοστά αισθάνονταν θετικά συναισθήματα, αποτελεί ένδειξη ενεργητικής
εμπλοκής, καθώς όπως επισημαίνεται στη βιβλιογραφία, οι άνθρωποι επιμένουν να
εμπλέκονται σε δραστηριότητες που τους προσφέρουν ικανοποίηση (Acee, Kim, Chu, Kim &
Riekenberg, 2010˙ Ames & Ames, 1984˙ Csikszentmihalyi, 1990, 1997˙ Csikszentmihalyi &
Larson, 1984˙ Gibbs & Poskitt 2010˙ Gilman & Anderman, 2006˙ Keller, 1987, 2008˙ Kuh,
2003˙ Linnenbrink, 2007˙ Noddings, 1992˙ Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky & Perry, 2010˙
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Pekrun, Goetz, Titz, Perry, 2002˙ Pintrich, 2003˙ Reeve, 2013˙ Rodgers & Withrow-Thorton,
2000˙ Sansone & Harackiewicz, 2000˙ Skinner & Belmont, 1993˙ Stipek, 2002˙ Timmins,
1999˙ Withrow-Thorton, 2005). Ενδεικτικά, στις πειραματικές ομάδες τα παιδιά έδειχναν να
εκπλήσσονται όταν συνειδητοποιούσαν ότι η ώρα πέρασε και το μάθημα τελείωσε, ένα
στοιχείο που φανερώνει την αυξημένη τους ικανοποίηση καθώς και την ενεργητική εμπλοκή
τους στη διδακτική διαδικασία (Csikszentmihalyi, 1975, 1978, 1985, 1990, 1993˙
Csikszenmihalyi, Abuuhamdeh & Nakamura, 2005˙ Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen,
1993˙ Farmer, 1999˙ McCarthy, 2011˙ Rathunde & Csikszentmihalyi, 2006˙ Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000˙ Strati, Shernoff, & Kackar, 2012).
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7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

383

7.1 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, συζητώνται οι
επιπτώσεις για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, αναφέρονται οι περιορισμοί της
μελέτης ενώ προτείνονται ιδέες για μελλοντική έρευνα.
Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε με σκοπό να διερευνηθεί με ποιον τρόπο, ένας καινοτόμος
τύπος δραστηριοτήτων, που ονομάστηκαν «αισθητικές δραστηριότητες ροής» επηρεάζουν το
μαθητή της Α’ δημοτικού ως προς την εμπλοκή του στις διδακτικές διαδικασίες και ειδικότερα
στις διαδικασίες της διδασκαλίας της Γλώσσας. Οι εν λόγω δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με
γνώμονα δύο θεωρητικούς προσανατολισμούς, τη θεωρία για τις εμπειρίες ροής και τη θεωρία
για την ενιαιοποίηση των τεχνών (arts integration) με τα υπόλοιπα διδασκόμενα θέματα. Τα
ερευνητικά ερωτήματα που επιχειρήθηκε να απαντηθούν ήταν το πώς οι «αισθητικές
δραστηριότητες ροής» επηρεάζουν την εμπλοκή του μαθητή της Α’ δημοτικού σχολείου ως
προς έξι συνιστώσες, οι οποίες αποτέλεσαν και τα κριτήρια ανάλυσης δεδομένων:
α. την προφορική λεκτική συμμετοχή του κατά τη διδασκαλία γλωσσικών θεμάτων;
β. την πολυτροπική-αισθητική ενασχόλησή του σε σχέση με τα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα;
γ. τη δημιουργική ανταπόκρισή του στα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα;
δ. την πολύπλευρη - ολιστική ενεργοποίησή του ως προς τα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα;
ε. τις εστιάσεις του ως προς τα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα; και
στ. τα συναισθήματα ικανοποίησης που βιώνει από τη συμμετοχή του στη διδακτική διαδικασία
των θεμάτων αυτών;
Έτσι, με δείγμα 220 μαθητών πρωτοσχολικής ηλικίας του Νομού Αττικής και του Νομού
Μεσσηνίας, που χωρίστηκαν σε πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου, αντλήθηκαν
δεδομένα με τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης. Τα δεδομένα της παρέμβασης
καταγράφηκαν με ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις και συλλέχθηκαν σε ειδικά δομημένα
ημερολόγια και κλείδες.
Κάνοντας μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αναδεικνύεται ότι η εφαρμογή των
αισθητικών δραστηριοτήτων ροής δύναται να επιφέρει ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών
πρωτοσχολικής ηλικίας ως προς διάφορες συνιστώσες της μαθητικής εμπλοκής τους στο
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Αναλυτικότερα, από τις διδακτικές καταστάσεις που
μελετήθηκαν φάνηκε ότι οι παραδοσιακές δραστηριότητες του προγράμματος που
εφαρμόστηκαν στις ομάδες ελέγχου, επέφεραν χαμηλά επίπεδα αλληλεπιδράσεων όλων των
εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία. Κυριαρχούσε ο κατευθυνόμενος διάλογος, η
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ερωταπόκριση και ο μονόλογος του δασκάλου, ενώ οι μαθητές σπάνια παρωθούνταν σε
επικοινωνία μεταξύ τους σε σχέση με τα διδασκόμενα θέματα. Τα ποσοστά, οι κλείδες και οι
καταγραφές του ημερολογίου συνάδουν ως προς τα μειωμένα επίπεδα προφορικής λεκτικής
επικοινωνίας μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών καθώς και μεταξύ των μαθητών. Συνήθως οι
εκπαιδευτικοί στις παραδοσιακές τάξεις φαίνεται ότι απευθύνονται στην ολομέλεια, και για το
λόγο αυτό τα ποσοστά των ομόφωνων αντιδράσεων ήταν αυξημένα (Dislen, 2013˙ Flanders,
1964˙ Φλουρής, 1995˙ Harris, 2008˙ Hickey, 1997˙ Liu & Littlewood, 1997˙ Pope, 2001 στο
Uhrmacher, 2009˙ Wentzel & Watkins, 2002˙ Willms, Friesen & Milton, 2009˙ Χρυσαφίδης,
2000). Τα ευρήματα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι διδακτικές δραστηριότητες που
υιοθετούνται στις παραδοσιακές πρωτοσχολικές τάξεις κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής
Γλώσσας, είναι πιθανό να μην καλλιεργούν μια σημαντική συνιστώσα της εμπλοκής των
μαθητών, δηλαδή ένα ανεπτυγμένο επικοινωνιακό κλίμα μεταξύ των εμπλεκομένων στη
μαθησιακή διαδικασία.
Ακόμη, οι προγραμματισμένες δραστηριότητες είχαν ελάχιστα καλλιτεχνικά στοιχεία.
Τα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα σπάνια προσεγγίζονταν με περισσότερους από έναν
σημειωτικούς τρόπους. Κυριαρχούσε o βερμπαλισμός, η επαναληψιμότητα δραστηριοτήτων,
ενώ δεσπόζουσα ήταν η χρήση φυλλαδίων καταγραφής των διδασκόμενων θεμάτων
(δίγραφων) από τους εκπαιδευτικούς. Η χρήση πολυμέσων ήταν περιορισμένη έως μηδαμινή
(Darby & Catterall, 1994 στο Rooney, 2004˙ Eisner, 1996˙ Gardner, 1999· Kumari, 2004˙
Ornstein, 1997˙ Shaffer, 2004˙ Sotiropoulou-Zormpala, 2012˙ Szendrei, 1996). Τα στοιχεία
αυτά καταδεικνύουν την επικράτηση διαχωρισμού μεταξύ των τεχνών και των υπόλοιπων
διδασκόμενων θεμάτων γεγονός που επιφέρει επιζήμια αποτελέσματα στην εμπλοκή των
μαθητών στη διδακτική διαδικασία.
Επιπρόσθετα, κατά την παραδοσιακή προσέγγιση των διδασκόμενων γλωσσικών
θεμάτων, διαπιστώθηκε ότι τα υποκείμενα των ομάδων ελέγχου ανταποκρίνονταν λιγότερο
δημιουργικά προς τα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα, περιορίζονταν στην περιγραφή στοιχείων
των κειμένων αντί στην ερμηνεία. Σπάνια αναδύονταν στοιχεία φαντασίας ή χιούμορ. Αυτό
πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι στις παραδοσιακές τάξεις που συμμετείχαν στην έρευνα
κυριαρχούσε η επικέντρωση στην αποστήθιση πληροφοριών και στην αναζήτηση μιας και μόνο
σωστής λύσης, ενώ η ερμηνεία, η φαντασία και το χιούμορ δεν συμμετείχαν συχνά στη
διαδικασία (Applebee, Langer, Nystrand & Gamoran, 2003˙ Boekarts, 2001˙ Cox & Many,
1992˙ Culpan, 2010˙ Dislen, 2013˙ Eisner, 2002˙ Fall, Webb & Chudowsky, 2000˙ Γκότοβος,
1997˙ Hidi & Harackiewicz, 2000˙ Hui & Lau, 2006˙ Iser, 1978, 1991˙ Johnson, 2007˙ Keller,
1987˙ Larson, 2009˙ Leu, Kinzer, Coiro & Cammack, 2004˙

Leder, Belke, Oeberst &
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Augustin, 2004˙ Many & Wiseman, 1992˙ Minton, 2003˙ Pike, 2004˙ Robinson, 1999˙
Rosenblatt, 1968, 1986˙ Ryan & Deci, 2000 στο Schunk et al, 2010˙ Shernoff, 2013˙ Sternberg,
1995˙ Τριβιζάς, 2013˙ Wihelm, 2008). Προκύπτει λοιπόν, ότι η παραδοσιακή προσέγγιση των
διδασκόμενων γλωσσικών θεμάτων εξαντλείται στην καταδήλωση και αποστασιοποιείται από
βιώματα της καθημερινής ζωής των παιδιών, υπονομεύοντας τη δημιουργική τους σκέψη, άρα
και τα επίπεδα της μαθητικής τους εμπλοκής.
Οι παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις, φάνηκαν να είναι μονόπλευρες, καθώς
επικεντρώνονταν στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, παραβλέποντας τη σημασία της
ολόπλευρης ανάπτυξής τους. Έτσι, τα παιδιά στις ομάδες ελέγχου επέδειξαν χαμηλά επίπεδα μη
λεκτικής – σωματικής ενεργοποίησης ως προς τα διδασκόμενα θέματα και προέβαιναν συχνά
σε ασύμβατες με τη διδακτική διαδικασία συμπεριφορές. Ακόμη, παρατηρήθηκε πλήθος
ενδείξεων κοινωνικής και συναισθηματικής απεμπλοκής από τη μαθησιακή διαδικασία
(Παναγιωτόπουλος, 2004˙ Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2009˙ Smith, 2005˙ Swafford & Akrofi,
2005˙ Φράγκος, 2006˙ Χρυσαφίδης, 2000). Συμπερασματικά, οι δραστηριότητες του
προγράμματος για τη Γλώσσα φαίνεται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό μονοδιάστατες και παρόλο
που εστιάζουν στη γνωστική – νοητική ανάπτυξη των παιδιών επιφέρουν χαμηλότερα ποσοστά
ενεργοποίησης ακόμη και σε αυτόν τον τομέα της ανάπτυξης, συγκριτικά με τις αισθητικές
δραστηριότητες ροής.
Οι

παραδοσιακές

διδακτικές

απομαγνητοφώνησης, τα

πρακτικές,

όπως

προέκυψε

βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα

και

από
τις

τα

κείμενα

της

καταγραφές

του

ημερολογίου, οδηγούν τα παιδιά στην εστίαση κατά μάλλον στον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της
διδασκαλίας (Burton, Horowitz & Abeles, 2000˙ Butzlaff, 2000˙ 1999˙ Catterall, 2002, 2005˙
Darby & Catterall, 1994˙ Deasy, 2002˙ Fiske, 1999˙ Fowler, 1996˙ Johnson, 2007˙ Ornstein,
1997˙ Pike, 2004˙ Podlozny, 2000˙ Scripp, 2002˙ Winner et al., 2013˙ Winner & Hetland,
2000). Συνεπώς εξάγεται το συμπέρασμα ότι στις παραδοσιακές τάξεις οι μονομερώς
ακαδημαϊκές εστιάσεις των παιδιών συνδέονται με τα χαμηλά επίπεδα εμπλοκής τους.
Ένα ακόμη στοιχείο, που αναδείχθηκε ήταν ότι σε αντίθεση με τη θετικότητα που
επικρατούσε στις πειραματικές ομάδες, οι μαθητές που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του
προγράμματος ανέφεραν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με τη συμμετοχή τους
στις διδασκαλίες των γλωσσικών θεμάτων. Το ποσοστό ικανοποίησης που προέκυψε από τη
συμμετοχή τους στις παραδοσιακές δραστηριότητες ήταν χαμηλότερο από εκείνο των
πειραματικών δραστηριοτήτων. Συχνά οι μαθητές ανέφεραν ότι αισθάνονταν πλήξη (Appelton,
Christenson, Kim & Reschly, 2006˙ Coller, Shernoff & Strati, 2011˙ Δάλκος, 1998˙ Fredricks et
al., 2004˙ Garcia, 2014˙ Korobova, 2012 Larson, 2011˙ Marks, 2000˙ Newmann, 1992˙
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Οικονομίδης, 2011˙ Schmidt, 2010˙ Shernoff, 2013˙ Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff &
Csikszentmihalyi, 2009˙ Σπυροπούλου και συν., 2008˙ Taylor & Parsons, 2011˙ Valiente,
Swanson & Eisenberg, 2012˙ Whitson & Consoli, 2009˙ Wihelm, 2008). Τα στοιχεία αυτά
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά πλαίσια συχνά προκαλούν στους
μαθητές αρνητικά συναισθήματα, άρα και χαμηλά επίπεδα εμπλοκής τους κατά τη μαθησιακή
διαδικασία της Γλώσσας. Επομένως, οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται στις παραδοσιακές
τάξεις πιθανόν οδηγούν σε χαμηλό επίπεδο εμπλοκής των παιδιών στη διδακτική διαδικασία
της Νεοελληνικής Γλώσσας (Dislen 2013˙ Fredricks et al. 2004˙ Shernoff & Csikszentmihalyi
2009˙ Suttie 2012˙ Whitson & Consoli 2009˙ Willms et al. 2009).
Σε μια διαφορετική μαθησιακή ατμόσφαιρα, κατά την εφαρμογή των αισθητικών
δραστηριοτήτων ροής, τα παιδιά των πειραματικών ομάδων συμμετείχαν περισσότερο στη
διδακτική διαδικασία, είχαν περισσότερη προφορική λεκτική επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό,
ενώ αλληλεπίδρασαν περισσότερο μεταξύ τους και δημιούργησαν καλύτερες σχέσεις με τους
συμμαθητές τους. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονταν στην ολομέλεια συχνά αλλά
έδιναν σε κάθε μαθητή ευκαιρίες να εκφράζει τις ιδέες τους. Τα υποκείμενα που συμμετείχαν
στην πειραματική παρέμβαση διατύπωναν συχνά αυθόρμητα σχόλια σχετικά με το
διδασκόμενο θέμα (Beveridge & Milner, 2006˙ Boyer & Lamoreaux, 1997˙ Csikszentmihalyi,
1990, 1997˙ Deci, Koestner & Ryan, 1999˙ Deci & Ryan, 1980, 1985, 2002˙ Efland, 2002˙
Furrer & Skinner, 2003˙ Gibbs & Poskitt, 2010˙ Goslin, 2003˙ Ingram & Seashore, 2003˙
Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002˙ Pintrich, 2003˙ Pintrich & Blumenfeld, 1985˙ Rabkin &
Redmond, 2004˙ Roorda, Koomen, Spilt & Oort, 2011˙ Saeed & Zyngier, 2012˙ Schunk et al.,
2010˙ Shernoff, 2001, 2002˙ 2010˙ Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 2014˙
Skinner & Belmont, 2013˙ Tough, 2012˙ Whitson & Consoli, 2009). Τα ευρήματα αυτά
προσφέρουν ενδείξεις ότι δραστηριότητες δομημένες με βάση τα χαρακτηριστικά που
προκύπτουν από τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την αισθητική εμπειρία και την θεωρία
για τις εμπειρίες ροής, οδηγούν σε αυξημένες πιθανότητες τα παιδιά να επιδείξουν
χαρακτηριστικά προφορικής λεκτικής συμμετοχής τα οποία φανερώνουν έντονη εμβύθιση, σε
βαθμό που να μην αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος περνά, να επιζητούν ανατροφοδότηση και να
καταβάλουν το μέγιστο των προσπαθειών τους για να επιτύχουν ένα στόχο (Csikszentmihalyi,
1990, 1991, 2014˙ Johnson, 2007˙ Kahn, 2000˙ Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002˙ Rathunde
& Csikszentmihalyi, 2005˙ Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 2003) στο
σχολικό τους περιβάλλον όταν διδάσκονται ένα θέμα μέσω δραστηριοτήτων τέχνης (Anvari, et
al., 2002˙ Butzlaff, 2000˙ Darby & Catterall, 1994˙ Gerraty, Davidow, Wimmer, Kahn &
Shohamy, 2014˙ Gromko, 2005˙ Huotilainen, 2010˙ Johnson, 2007˙ Kaplan, 2014˙ Kelner &
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Flynn, 2006˙ Mingat & Suchau, 1996 ˙Overy, 2003˙ Podlozny, 2000˙ Shernoff &
Csikszentmihalyi, 2009˙ Suttie, 2012˙ Upitis, 2011˙ Walker, McFadden, Tabone & Finkelstein,
2011˙ Wandell, Dougherty, Ben-Shachar & Deutsch, 2008˙ Whitson & Consoli, 2009˙
Wonglorsaichon, Wongwanich & Wiratchai, 2014). Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης
αυτής, διαφαίνεται ότι οι αισθητικές δραστηριότητες ροής έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά των
πειραματικών ομάδων να επενδύσουν τα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα με πολυτροπικάαισθητικά (σχηματικά, χρωματικά, ηχητικά, θεατρικά και κινητικά) στοιχεία. Έτσι περισσότερα
παιδιά ενεπλάκησαν με τα γλωσσικά θέματα της διδακτικής ενότητας με τρόπο εικαστικό (π.χ.
με χρώματα, σχήματα, μορφές, υφές), ηχητικό-μουσικό (π.χ. με παιχνίδια ρυθμού, χροιές,
μελωδίες, ακρόαση, παραγωγή ήχων, κρίση μουσικών έργων), θεατρικό (π.χ. με παιχνίδια
ρόλων, δραματοποιήσεις, σενάρια) και κινητικό (π.χ. με παντομίμα, χορογραφίες, κινητικά
παιχνίδια), καθώς και με χρήση πολυμέσων (π.χ. με χρήση ταμπλέτας, φωτογραφήσεις,
βιντεοσκοπήσεις (Andrews, 1997˙ Deasy, 2003˙ Gallagher, 2014˙ Hetland et al., 2007˙
Huotilainen, 2010˙Kelner, & Flynn, 2006˙ Κempe, 2001˙ Lynch, 2007˙ McFadden, 2010˙
Parsons, 1990˙ Podlozny, 2000˙ Sanders & Albers, 2010˙ Walker, McFadden, Tabone, &
Finkelstein, 2011˙ Ward, 2007˙ Winner et al., 2013). Η συμμετοχή των μαθητών σε
δραστηριότητες με χαρακτηριστικά των αισθητικών δραστηριοτήτων ροής, τους οδηγεί
πιθανότατα στην αξιοποίηση διαφόρων τύπων αισθητικών συμβολικών συστημάτων. Μάλιστα
η πολυτροπικότητα της μαθησιακής διαδικασίας, επιφέρει στους μαθητές

συναισθήματα

ενθουσιασμού.
Αξιοσημείωτο εύρημα ήταν το ότι οι αισθητικές δραστηριότητες ροής οδήγησαν τα
υποκείμενα των πειραματικών ομάδων όχι μόνο να περιγράφουν αλλά και να ερμηνεύουν τα
διδασκόμενα γλωσσικά θέματα, να κάνουν αναφορές με φαντασιακά στοιχεία και να
εκφράζουν λεκτικούς και μη-λεκτικούς αστεϊσμούς. Αυτός ο τύπος δραστηριοτήτων φαίνεται
ότι ενθάρρυνε την ανεύρεση και διατύπωση πρωτότυπων λύσεων στα ερωτήματα που αφορούν
τα διδασκόμενα θέματα από τα παιδιά. Απορρέει λοιπόν η διαπίστωση ότι οι αισθητικές
δραστηριότητες ροής

δημιουργούν ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοικτό σε αναδυόμενα

στοιχεία και σε εναλλακτικές, διαφορετικές ερμηνείες των διδασκόμενων γλωσσικών θεμάτων,
προάγοντας τη δημιουργικότητα των παιδιών, η οποία λειτουργεί ως συνιστώσα της
μαθησιακής εμπλοκής. Ακόμη από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι αισθητικές δραστηριότητες
ροής έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να ενεργοποιηθούν σε πολλαπλά επίπεδα, επιδεικνύοντας
ενδείξεις ενεργητικής εμπλοκής σε σωματικό, γνωστικό – νοητικό, κοινωνικό και
συναισθηματικό επίπεδο (Ares & Gorrell, 2002˙ Bowen, 2003˙ Burton, Horowitz & Abeles,
2000˙ Csikszentmihalyi, 1996˙ Culpan, 2010˙ Dewey, 1911, 1934, 1959 στη Lim, 2004˙ Eisner,
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2002˙ Fowler, 1996, 2003˙ Fraser & Gestwicki, 2000˙ Gandini, Etheredge & Hill, 2008˙
Gardner, 1983, 1993˙ Gilson & Shalley, 2004˙ Goff & Ludwing, 2013˙ Gronlick & Ryan, στο
Deci & Ryan, 2015˙ Hefferen, 2005˙ Hui & Lau, 2006˙ Hyson, 2008˙ Jensen, 2001˙ Johnson &
O’ Neill, 1984˙ Kim, 1998˙ Lawrence & Harrison, 2009˙ Lowenfeld, 1947, στο Eisner, 2002˙
Lucas, 1990˙ Mentzer & Boswell, 1995˙ Minton, 2003˙ Μουρίκη, 2003, 2014˙ National
Advisory Committee on Creative and Cultural Education 1999˙ Read, 1958˙ Ritter, 1999˙
Robinson, 1999˙ Rooney, 2004˙ Ryan & Deci, 2000˙ Sharp, 2001˙ Slavin, 2007˙ Sternberg,
1985˙ Stronge, 2002˙ Warger & Kleman, 1986˙ Winner et al., 2013˙ Wiseman, 2010˙ Willms,
Douglas, Friesen, Sharon & Milton, 2009· Whitson & Consoli, 2009˙ Wright, 2010˙ Yeh,
2008˙ Zyngier, 2012). Έτσι, μοιάζει πιθανό, δραστηριότητες που σχεδιάζονται στη βάση των
αισθητικών δραστηριοτήτων ροής να προκαλούν εμπειρίες ολιστικού – αισθητικού τύπου, στο
πλαίσιο διδασκαλίας της Γλώσσας, φανερώνοντας την πρόκληση υψηλών επιπέδων μαθητικής
εμπλοκής.

Μια

ακόμη

διαπίστωση

που

προέκυψε,

είναι ότι οι αισθητικές δραστηριότητες ροής δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να εστιάσουν
ταυτόχρονα στον ακαδημαϊκό και στον αισθητικό – καλλιτεχνικό χαρακτήρα των
διδασκόμενων θεμάτων. Οι συμμετέχοντες δηλαδή στις αισθητικές δραστηριότητες ροής
παρουσίασαν μεικτές εστιάσεις ως προς τα διδασκόμενα θέματα (Marks, 2000˙ McCabe et al.,
2011˙ Shernoff & Anderson, 2014). Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη ότι δραστηριότητες
που δομούνται με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των αισθητικών δραστηριοτήτων ροής,
ενθαρρύνουν τα παιδιά να εστιάζουν πολύπλευρα στα γλωσσικά διδασκόμενα θέματα,
ανοίγοντας προοπτικές αυξημένων επιπέδων μαθητικής εμπλοκής και πληρέστερων
μαθησιακών εμπειριών.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αισθητικές δραστηριότητες ροής φάνηκε
να προκαλούν τη βίωση θετικών συναισθηματικών εμπειριών κατά τη μαθησιακή διαδικασία,
συγκριτικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος, παρόλο που η στοχοθεσία τους ήταν
κοινή (Anning & Ring, 2004˙ Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007˙ Azzam et al., 2009˙ Bolton,
2003˙ Burnaford et al., 2007˙ Heathcote, 2009˙ Catterall, 2002˙ Catterall & Waldorf, 1999˙
Coleman, Drake & Winner, 2011˙ Corbett, Kenney, Noblit & Wilson, 2001˙ Curva et al., 2005˙
Dalebroux, Goldstein & Winner, 2008˙ Dallas Arts Partners, 2004˙ Horowitz, 2004˙ Deasy,
2002˙ DeMoss & Morris, 2002˙ Grumet, 2004˙ Heathcote & Bolton, 1995˙ Κοντογιάννη,
2012˙ Marron, 2003˙ Morrow, 2001˙ Nelson, 2001˙ O’Neill, 2015˙ Podlozny, 2000˙ Smithrim
& Upitis, 2005˙ Τaylor, 2016˙ Wick, 2000˙ Winner & Hetland, 2000˙ Winner et al., 2013), ότι
δραστηριότητες με χαρακτηριστικά των αισθητικών δραστηριοτήτων ροής τροφοδοτούν την
ικανοποίηση, άρα και την εμπλοκή των μαθητών με τα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα.
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Στην πραγματικότητα έρχεται στο φως ότι παράγοντες όπως η λεκτική συμμετοχή των παιδιών
σε σχέση με το διδασκόμενο θέμα (Liu & Littlewood, 1997˙ Willms, Friesen & Milton, 2009),
η πολυτροπική τους ενασχόληση με το θέμα (Kumari, 2004˙ Sanders & Albers, 2010), η
δημιουργική τους ανταπόκριση στο θέμα (Culpan, 2010˙ Hui & Lau, 2006˙ Minton, 2003), η
πολύπλευρη-ολιστική τους ενεργοποίηση ως προς το θέμα (Garcia, 2014˙ Pope, 2001), ο
συνδυασμός αισθητικών και ακαδημαϊκών εστιάσεων των παιδιών κατά τη διδακτική
διαδικασία και η ικανοποίηση που αισθάνονται από τη συμμετοχή τους σε αυτήν (Marks, 2000˙
McCabe et al., 2011˙ Shernoff & Anderson, 2014) αποτελούν ενδείξεις ενίσχυσης της
μαθητικής εμπλοκής που προκαλείται από τις αισθητικές δραστηριότητες ροής.
Μάλιστα, κατά την εφαρμογή του εξεταζόμενου τύπου δραστηριοτήτων, τα κίνητρα
των περισσότερων μαθητών μπορούν να είναι εσωτερικά, καθώς έχουν ευκαιρίες να
εκφράσουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στη διαδικασία χωρίς να αναμένουν κάποια
εξωτερική αμοιβή ή χωρίς να φοβούνται την επίπληξη των εκπαιδευτικών (Csikszentmihalyi,
1975, 1978˙ Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993˙ Deci, Benware & Landy, 2006˙
Deci & Ryan, 1985˙ Φράγκος, 2006˙ Κουτζαμάνης, 1999˙ Κωσταρίδου – Ευκλείδη˙ Λεονταρή
– Συγκολίττου, 2008˙ Ryan & Deci, 2000˙ Shernoff, 2010˙ Shunk et al., 2010˙ Slavin, 2007˙
Τριλιανός, 1993, 2009˙ Whalen & Csikszentmihalyi, 1991˙ Vallerand, 1997˙ Ζάχαρης, 2003).
Τα παιδιά, από το ενδιαφέρον που τους προξενούν οι πειραματικές δραστηριότητες, είναι
πιθανό να παρουσιάζουν αυτό που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «ηθελημένη εμπλοκή»,
(Dewey, 1913˙ Hidi & Anderson, 1992˙ Reid, 1968˙ Schraw & Lehman, 2001˙ Urdan &
Turner, 2005). Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε αισθητικές
δραστηριότητες ροής είναι πιθανό να βρίσκονται σε κατάσταση αυτοτελικής παρώθησης,
εξαιτίας της απόλαυσης που οι δραστηριότητες αυτές προσφέρουν. Τα ευρήματα αυτά είναι
ανάλογα με τις διαπιστώσεις των Nakamura & Csikszentmihalyi (2002), Shernoff, Abdi,
Anderson & Csikszentmihalyi (2014).
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7.2 Περιορισμοί
Με δεδομένο το μέγεθος του δείγματος, τον αριθμό των δραστηριοτήτων και τη
διάρκεια του ερευνητικού εγχειρήματος, τα αποτελέσματα της παρέμβασης που εφαρμόστηκε
δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν γενικεύσιμα, ούτε ικανά για να επεκταθούν σε όλες τις
βαθμίδες

εκπαίδευσης.

Ωστόσο,

αποτελούν

ενδείξεις

βελτίωσης

του

μαθησιακού

περιβάλλοντος μέσω της αύξησης της εμπλοκής των μαθητών. Επίσης, το γεγονός ότι η
πειραματική παρέμβαση διενεργήθηκε από την ερευνήτρια – ένα άτομο με ειδίκευση σχετική
τόσο με το σχεδιασμό, όσο και με την εφαρμογή των πειραματικών δραστηριοτήτων, θέτει υπό
συζήτηση το θέμα της δυνατότητας των εκπαιδευτικών γενικών τάξεων να σχεδιάζουν, να
εφαρμόζουν με σωστό τρόπο και να αξιοποιούν παιδαγωγικά τις αισθητικές δραστηριότητες
ροής. Πολύ σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε από την πειραματική παρέμβαση είναι η
σχετικά εύκολη προσαρμογή των εκπαιδευτικών των πειραματικών ομάδων απέναντι στον
δοκιμαζόμενο τύπο δραστηριοτήτων και ο ενθουσιασμός που τους προκαλούσε η επιρροή που
αυτές είχαν στα παιδιά. Συχνά ανέφεραν ότι θα ήθελαν να εντάξουν ανάλογες δραστηριότητες
στη διδασκαλία τους, αλλά ήθελαν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού
τους. Η επιθυμία των εκπαιδευτικών να εντάξουν δραστηριότητες με τα χαρακτηριστικά των
αισθητικών δραστηριοτήτων ροής έγινε διακριτή και στις ομάδες ελέγχου. Οι εκπαιδευτικοί
των ομάδων ελέγχου, κάποιες φορές κατέβαλλαν προσπάθειες να προσεγγίζουν τα
διδασκόμενα θέματα με παιγνιώδη ή καλλιτεχνικό τρόπο, αλλά όταν γινόταν κάτι τέτοιο
παρατηρούνταν προβλήματα πειθαρχίας των παιδιών, οπότε οι εκπαιδευτικοί επέστρεφαν στις
γνώριμες γι αυτούς, συμβατικές διδακτικές πρακτικές. Όταν οι εκπαιδευτικοί, με τη βοήθεια
μου, εφάρμοζαν δραστηριότητες με χαρακτηριστικά αισθητικών δραστηριοτήτων ροής, η
διαφορά στην εμπλοκή των παιδιών ήταν εμφανής. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη για την
αναγκαιότητα να αξιοποιούνται συστηματικά τέτοιου είδους δραστηριότητες στη μαθησιακή
διαδικασία. Το ζήτημα αυτό σχετίζεται με το είδος της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι
εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, με την επιμόρφωσή τους
αργότερα καθώς και με την ικανότητά τους να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους έτσι ώστε
να μπορέσουν να αναπτύξουν προκλητικές και ελκυστικές δραστηριότητες, που να εντάξουν
στην καθημερινή διδασκαλία τους, έτσι ώστε να επιτύχουν διδακτική ετοιμότητα.
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7.3. Προτάσεις
7.3.1. Ερευνητικές προτάσεις
Μια μεγαλύτερη μελλοντική ερευνητική παρέμβαση θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη
στην αποκάλυψη διαστάσεων της έρευνας αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες της υιοθέτησης
«δραστηριοτήτων ροής τέχνης». Μια εξέταση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων με τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών θα ήταν ενδιαφέρουσα.
Ακόμη, είναι σημαντικό να ερευνηθεί κατά πόσο οι αισθητικές δραστηριότητες ροής, όχι μόνον
αυξάνουν την εμπλοκή των παιδιών στη διδασκαλία, αλλά μαθαίνουν στα παιδιά να
εμπλέκονται στις δραστηριότητές τους στα υπόλοιπα μαθήματα, αλλά και εκτός σχολείου. Με
την κατάλληλη προσαρμογή, οι αισθητικές δραστηριότητες ροής θα μπορούσαν να
δοκιμαστούν και σε άλλες ηλικίες και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα έτσι ώστε να διερευνηθεί
εάν πράγματι μπορούν να ενισχύσουν την εμπλοκή των μαθητών ή άλλες διαστάσεις της
μαθησιακής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, θα είχε ενδιαφέρον η εφαρμογή των αισθητικών
δραστηριοτήτων ροής στην ειδική εκπαίδευση, στην οποία οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση
των μαθησιακών κινήτρων και της εμπλοκής των παιδιών είναι ελάχιστες, ενώ οι εκπαιδευτικοί
στην ειδική εκπαίδευση δυσκολεύονται να δημιουργήσουν ένα κλίμα παρακίνησης για μάθηση.
Επίσης, απομένει να ερευνηθεί το κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί είναι διατεθειμένοι,
ευαισθητοποιημένοι και κατά πόσο δύνανται να αξιοποιούν παιδαγωγικά τις αισθητικές
δραστηριότητες ροής. Ένα θέμα που ανακύπτει και παραμένει ανοικτό, αφορά το γεγονός ότι
απαιτείται ειδική κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του συγκεκριμένου τύπου
δραστηριοτήτων.
Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση του εάν οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ροή
κατά τη μαθησιακή διαδικασία όταν προβαίνουν σε ενιαιοποίηση της τέχνης με τα υπόλοιπα
διδασκόμενα θέματα και κατά πόσο η βίωση εμπειριών ροής από τους εκπαιδευτικούς επιδρά
στους μαθητές τους. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να διεξαχθούν αντίστοιχες έρευνες, στις οποίες
να αξιοποιείται ο προτεινόμενος τύπος δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία έτσι ώστε να έρθουν
στο φως περισσότερες διαπιστώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στη διδασκαλία παιδιών
διαφορετικού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Μάλιστα μια μεγαλύτερου εύρους ερευνητική
παρέμβαση, σε τυχαίο και μεγαλύτερο δείγμα, με ποσοτικό προσανατολισμό, θα παρείχε μια
ακόμη εικόνα των ευρημάτων, που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή των αισθητικών
δραστηριοτήτων ροής.
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Οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις αυτής της έρευνας άπτονται και θεμάτων που σχετίζονται
με την συνεχιζόμενη κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που
συμμετείχαν στην έρευνα ανταποκρίθηκαν θετικά και επέδειξαν ευελιξία ως προς την
τροποποίηση του παραδοσιακού διδακτικού προγράμματος και την αντικατάσταση αρκετών
δραστηριοτήτων του προγράμματος με τον εξεταζόμενο τύπο δραστηριοτήτων αποτελεί θετική
ένδειξη για τη δυνατότητα συμπερίληψης τέτοιων δραστηριοτήτων στη διδακτική διαδικασία.
Ωστόσο η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θεωρείται αναγκαία για αυτό το εγχείρημα. Η μελέτη
των αισθητικών δραστηριοτήτων ροής έδειξε ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να
εστιάζεται στην κατάκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
προκλητικών διδακτικών δραστηριοτήτων που να εμπλέκουν όλους τους μαθητές στη
διδακτική διαδικασία. Η απόκτηση τέτοιου είδους δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς θα έχει
ως αποτέλεσμα η εργασία τους να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική και ικανή να τους
παρέχει μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης αυτής
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.

7.3.2. Παιδαγωγικές προτάσεις
Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας συνδέονται με σημαντικές
εκπαιδευτικές προεκτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από τις προτεινόμενες
πειραματικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια, διατυπώνονται παιδαγωγικές προτάσεις που
συνδέονται με τις έξι συνιστώσες της εμπλοκής των μαθητών στις διδακτικές διαδικασίες οι
οποίες, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, αναπτύσσονται από τη συστηματική εφαρμογή των
αισθητικών δραστηριοτήτων ροής.
Με βάση τη μελέτη του πρώτου παράγοντα της μαθητικής εμπλοκής, την προφορική–
λεκτική συμμετοχή των παιδιών, η εφαρμογή των πειραματικών δραστηριοτήτων φαίνεται να
δίνει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς των πρωτοσχολικών τάξεων να καλλιεργούν ένα
ανεπτυγμένο επικοινωνιακό κλίμα μεταξύ των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία.
Όπως γίνεται διακριτό στα αποτελέσματα από τις κλείδες παρατήρησης αλλά και από το
ημερολόγιο οι αισθητικές δραστηριότητες ροής ενέγειραν διαλόγους μεταξύ εκπαιδευτικώνμαθητών, ενθάρρυναν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και επέτρεπαν στα παιδιά να
διατυπώνουν αυθόρμητα σχόλια. Σε ανάλογα συμπεράσματα έχουν καταλήξει έρευνες περί
ενιαιοποίησης των τεχνών με τα υπόλοιπα διδασκόμενα θέματα (Baum & Owen, 1997˙ Ingram
& Seashore, 2003) αλλά και έρευνες εφαρμογής δραστηριοτήτων ροής στο σχολείο (Andersen,
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2005˙ Schmidt, Shernoff & Csikszentmihalyi, 2007˙ Shernoff, Knauth & Makris, 2000). Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με την αποφυγή εκ μέρους των εκπαιδευτικών του μονόλογου κατά τη
διδακτική πράξη. Για την ενίσχυση της μαθητικής εμπλοκής, είναι αναγκαίο να υπάρχει
σύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικού – μαθητών και η αντικατάσταση της μετωπικής διδασκαλίας με
τη διαλεκτική. Στα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής σημειώνεται ότι συχνά οι
εκπαιδευτικοί των ομάδων ελέγχου διέκοπταν τα παιδιά όταν εξέφραζαν αυθόρμητα σχόλια,
ακόμη και όταν αυτά σχετίζονταν με το μάθημα. Τέτοιου είδους στοιχεία αποτελούν ενδείξεις
περιορισμού της αυθόρμητης έκφρασης των παιδιών. Επίσης, έχει καταγραφεί ότι «οι
ερωτήσεις του εκπαιδευτικού διαδέχονταν η μία την άλλη με γρήγορο ρυθμό, έτσι δεν υπήρχε
το περιθώριο οι μαθητές να σχολιάσουν κάτι και όταν σχολίαζαν δέχονταν επίπληξη για τη
διακοπή της διαδικασίας». Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από το
ρόλο της αυθεντίας και να διαμορφώνει ένα μαθητοκεντρικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο οποίο
τα παιδιά να παρωθούνται να κοινοποιούν λεκτικά τις σκέψεις τους πάνω στο διδασκόμενο
θέμα αλλά, και ιδέες και αυθόρμητα σχόλια πάνω στην επέκτασή του. Επίσης, μέσω
προφορικής επικοινωνίας, σημαντικό είναι να παρέχεται συχνή ανατροφοδότηση στους
μαθητές για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι τα δίκτυα
συνομηλίκων επηρεάζουν την εμπλοκή των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να
οργανώνουν κατά τέτοιο τρόπο το μαθητικό δυναμικό, ώστε να είναι δυνατή η κατά μικρές
ομάδες επεξεργασία του διδασκόμενου αντικειμένου. Σε ανάλογες διαπιστώσεις έχουν
καταλήξει ερευνητές που έχουν διεξάγει συναφείς μελέτες (Dislen, 2013˙ Finn, 1993˙ Flanders,
1964˙ Φλουρής, 1995˙ Fredricks et al., 2004˙ Gibbs & Poskitt, 2010˙ Harris, 2008˙ Liu &
Littlewood, 1997˙ Marks, 2000˙ McCabe, Bray, Kehle, Theodore & Gelbar, 2011˙ Murray,
Mitchell, Gale, Edwards & Zyngier, 2004˙ Pope, 2001˙ Schmidt, 2010˙ Schunk et al., 2010˙
Shernoff, 2013˙ Suttie, 2012˙ Willms, Friesen & Milton, 2009˙ Χρυσαφίδης, 2000).
Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε σχέση με το δεύτερο κριτήριο ανάλυσης
δεδομένων, την πολυτροπική-αισθητική ενασχόληση των παιδιών, φαίνεται ότι η εφαρμογή
των αισθητικών δραστηριοτήτων ροής προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να
ενιαιοποιούν τις τέχνες με τα υπόλοιπα διδασκόμενα θέματα, έτσι ώστε να μην κυριαρχεί η
μονογραμμική έμφαση στο βερμπαλισμό. Έτσι, οι μαθητές έχουν ευκαιρίες να προσεγγίζουν τη
γνώση πολυτροπικά, γεγονός που συμβάλλει στην εμπλοκή τους στη διδακτική διαδικασία
(Cho & Vitale, 2014˙ Feland, Petrik & Larson, 2016˙ Garrett, 2013). Στοιχεία από την παρούσα
μελέτη φανερώνουν ότι στις παραδοσιακές τάξεις συχνά οι διδακτικές μέθοδοι εξακολουθούν
να υιοθετούν σχεδόν αποκλειστικά το βερμπαλισμό και τα παιδιά περιορίζονται στη λεκτική
τους ενασχόληση με τα διδασκόμενα θέματα (Gardner, 1999· Kumari, 2004˙ Shaffer, 2004˙
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Sotiropoulou-Zormpala, 2012˙ Szendrei, 1996). Για παράδειγμα, στο ημερολόγιο παρατήρησης
καταγράφηκε ότι «στις ομάδες ελέγχου οι εκπαιδευτικοί όπως οι ίδιοι ανέφεραν, συνήθως
ενθάρρυναν τους μαθητές να εργαστούν πολυτροπικά όταν ήταν απασχολημένοι με κάποια
διοικητική εργασία ή όταν ‘’μένει’’ ελεύθερος χρόνος». Επιπλέον, επαναλαμβανόμενες
παρατηρήσεις στις ομάδες ελέγχου επιβεβαιώνουν ότι η απουσία της πολυτροπικότητας στη
διδασκαλία επιφέρει επιζήμια αποτελέσματα στην εμπλοκή των μαθητών και τα συναισθήματά
τους (Kumari, 2004), ενώ αποκαλύπτουν την ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε τέτοιου
είδους πρακτικές διδασκαλίας. Συνεπώς, χρειάζεται να αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς η
ποικιλότητα των σημειωτικών συστημάτων (οπτικών, ηχητικών, κινητικών κ.ά.), ώστε να
καταστεί δυνατή η πολύπλευρη διαχείριση της πληροφοριών που δέχεται ο μαθητής (Cope &
Kalantzis, 2000, 2015˙ Eisner, 2002˙ Kress & van Leeuwen, 1996). Έτσι τα παιδιά θα
χειρίζονται ικανοποιητικά την πληθώρα των πολυτροπικών κειμένων που τους περιβάλλουν
(σχολικά βιβλία, αλλά και τύπος, τηλεόραση, βιντεοκλίπ, internet κ.λπ). Για να επιτευχθεί κάτι
τέτοιο, είναι σημαντικό οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να είναι ευαισθητοποιημένοι και ενήμεροι για
τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές τους από την ενιαιοποίηση των τεχνών στα
υπόλοιπα διδασκόμενα θέματα. Χρειάζεται να αντιμετωπίζουν τις τέχνες όχι μόνο ως ένα
διακριτό διδασκόμενο θέμα, ούτε ως ένα μέσο κάλυψης του ελεύθερου χρόνου, αλλά να τις
αξιοποιούν ως ένα χρήσιμο μέσο για την αποκάλυψη της αισθητικής διάστασης κατά τη
διδασκαλία όλων των μαθημάτων (Granger, 2006˙ Macintyre Latta, 2004˙ Pike, 2004˙
Sotiropoulou-Zormpala, 2012).
Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε σχέση με μια τρίτη συνιστώσα της
μαθητικής εμπλοκής, από τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης φαίνεται
ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες δύνανται να προωθήσουν τη δημιουργική ανταπόκριση
των μαθητών ως προς το διδασκόμενο θέμα. Ως προς αυτό, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να
βασίζονται σε ένα πλαίσιο αρχών ενίσχυσης των δημιουργικών τάσεων των παιδιών, κύριες
εκφάνσεις των οποίων είναι: η προώθηση πρωτότυπων ιδεών, η καλλιέργεια ενός ευχάριστου
κλίματος ανακάλυψης και ανεκτικότητας σε νέες ιδέες, η παροχή δυνατότητας στους μαθητές
να εκφράζουν ελεύθερα τις ερωτήσεις και τις σκέψεις τους, η παροχή επιλογών, η εξασφάλιση
αυτονομίας, ο πειραματισμός, η ενθάρρυνση ομαδικών εργασιών, η ενίσχυση της επιμονής κ.ά.
(Παρασκευόπουλος, 2004˙ Σέργη, 1994˙ Sharp & Le Mi tais, 2000˙ Ξανθάκου, 1998). Στο
πλαίσιο των βασικών αυτών αρχών, τα παιδιά πρέπει να έχουν ευκαιρίες να συμμετέχουν
συστηματικά σε δραστηριότητες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται ένα κλίμα εξερεύνησης και να
παρακινούνται διαφορετικές ερμηνείες ως προς τα διδασκόμενα θέματα. Τα παιδιά πρέπει να
ενθαρρύνονται να δίνουν προεκτάσεις στο διδασκόμενο θέμα, σύμφωνα με τις ρεαλιστικές και
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φαντασιακές εμπειρίες τους. Είναι αναγκαίο, επίσης, ο εκπαιδευτικός να μην ωθεί
αποκλειστικά τους μαθητές στην καταδηλωτική προσέγγιση πληροφοριών και στην εύρεση
μίας και μόνο σωστής λύσης, αλλά να επιτρέπει την ανάδυση πρωτότυπων και ερμηνευτικών
στοιχείων και σκέψεων κατά τη διδασκαλία. Σημαντικό θεωρείται επίσης να παρωθούνται οι
μαθητές να εμπλουτίζουν τα διδασκόμενα θέματα με χιούμορ. Στις πειραματικές ομάδες,
υπήρχε τάση για αστεϊσμούς. Για παράδειγμα στα αποτελέσματα του ημερολογίου
παρατήρησης αναφέρεται ότι «Στη δραστηριότητα 1Π τα παιδιά γελούσαν με τις αστείες λέξεις
που είχαν επινοήσει οι συμμαθητές τους». Αντίστοιχα στις κλείδες παρατήρησης
διατυπώνονται φράσεις παιδιών όπως: «Χιονοκότα είπες;», «Κοιτάξτε κάτι πολύ αστείο» (όταν
ένα παιδί παρουσίασε τον χιονοδράκουλα και ανέφερε ότι έχει μεγάλα δόντια). Ωστόσο, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η καλλιέργεια των δημιουργικών τάσεων των παιδιών θα πρέπει να
αποτελεί συστηματικό μέλημα των εκπαιδευτικών, άρα να είναι συστηματική η εφαρμογή
δραστηριοτήτων όπως οι πειραματικές της εργασίας αυτής. Η αναγκαιότητα αυτή
αναδεικνύεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, όπου υποστηρίζεται ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται
να αποφεύγει να δίνει έμφαση σε ελεγχόμενες αντί για αναδυόμενες καταστάσεις, στην
κυριολεξία αντί για την ερμηνεία του διδασκόμενου θέματος, στην καταδηλωτική αντί για τη
συμπαραδηλωτική του προσέγγιση (Dislen, 2013˙ Eisner, 2002˙ Johnson, 2007˙ Pike, 2004˙
Rosenblatt, 1986˙ Wihelm, 2008).
Οι αισθητικές δραστηριότητες ροής φάνηκε ότι είναι πιθανό να αποτελούν ευκαιρίες
ώστε να συμβάλουν σε ακόμη έναν παράγοντα της μαθητικής εμπλοκής, την πολύπλευρηολιστική ενεργοποίηση των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα γλωσσικά θέματα. Από την άλλη
πλευρά έγινε φανερό ότι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας, επικεντρώνεται στη γνωστικήνοητική ενεργοποίηση του μαθητή, παραμερίζοντας τη μη λεκτική-σωματική του συμπεριφορά,
την κοινωνική και τη συναισθηματική του ενεργοποίηση. Η μονομερής επικέντρωση στη
νοητική ανάπτυξη έχει διαπιστωθεί και σε άλλες συναφείς έρευνες και αποδίδεται στην σε
έλλειψη

κατάλληλων

προκλήσεων

των

ατομικών

σωματικών,

κοινωνικών

και

συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών (Anderson, 2014˙ Beveridge & Milner, 2006˙
Csikszentmihalyi, 1975, 1988, 1990˙ 1997˙ Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988˙
Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993˙ Deci & Ryan, 1985˙ Jackson & Csikszentmihalyi, 1999˙
ΜcDonough, 2007˙ Μoneta & Csikszentmihalyi, 1996˙ Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002˙
Shernoff & Anderson, 2014˙ Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009· Strati, Shernoff & Kacker,
2012˙ Τριλιανός, 2009˙ Weissberg, Kumpfer & Seligman, 2003˙ Whitson & Consoli, 2009). Τα
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συνάδουν με τέτοιου είδους διαπιστώσεις. Στο
ημερολόγιο παρατήρησης σημειώνεται πληθώρα επιπλήξεων των εκπαιδευτικών των ομάδων
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ελέγχου αναφορικά με τη μη-λεκτική τους ανταπόκριση (π.χ. «….Μία μαθήτρια έδειχνε τα
μαλλιά της στην εκπαιδευτικό, ένα άλλο παιδί κοιτούσε σε άλλη σελίδα του βιβλίου και στη
συνέχεια σηκώθηκε από τη θέση του για να δείξει αυτό που έβλεπε σε συμμαθητή
του….Διακρίθηκαν τα λεγόμενα ενός παιδιού για το τι επρόκειτο να φορέσει στις
απόκριες…..Ένα παιδί χόρευε καθιστό. Ένα παιδί ζωγράφιζε και επεδείκνυε τη ζωγραφιά του
στο συμμαθητή του…Επικρατεί φασαρία στην τάξη, ένα παιδί κάθεται με κλειστά τα μάτια
του…». Φαίνεται χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν τον προτεινόμενο τύπο
δραστηριοτήτων συστηματικά, καθώς με αυτόν τον τρόπο δίνουν ευκαιρίες σωματικής
εμπλοκής και έκφρασης των παιδιών κατά τη διδασκαλία. Έτσι ενισχύεται η συγκέντρωσή των
παιδιών και η κατανόηση πολλαπλών πτυχών των διδασκόμενων αντικειμένων. Με τις
δραστηριότητες αυτές αναδεικνύεται, επίσης, η παιδαγωγική σημαντικότητα της μη λεκτικής
αλληλεπίδρασης των μαθητών (π.χ. μοίρασμα υλικών, συνεργατική εργασία, συμμετοχή σε
ομαδικές προσπάθειες, αλληλοβοήθεια, έκφραση ενδιαφέροντος, συμφωνίας ή διαφωνίας με
απόψεις, παρουσίαση έργων σε συμμαθητές, διεκδίκηση χώρου, παραχώρηση σειράς). Τέλος,
οι μαθητές είναι πιο πιθανό να εμπλακούν στη διδακτική διαδικασία όταν τους δίνεται η
ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους στην τάξη σε σχέση με τα διδασκόμενα
αντικείμενα. Η συναισθηματική ενεργοποίηση επιτυγχάνεται επίσης μέσω της ενίσχυσης των
εσωτερικών κινήτρων των μαθητών, μέσω της σύνδεσης με τους συμμαθητές και τους
εκπαιδευτικούς για τη βίωση του αισθήματος του ανήκειν, μέσω της βίωσης εμπειριών ροής
και μέσω της ενιαιοποίησης των τεχνών με τα υπόλοιπα διδασκόμενα θέματα.
Από μια άλλη οπτική γωνία, οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι πειραματικές
ομάδες προτείνεται να ενιαιοποιούνται στις διδακτικές διαδικασίες, επειδή φαίνεται να ωθούν
τους μαθητές σε έναν πέμπτο παράγοντα της μαθητικής εμπλοκής, σύμφωνα με τον οποίο
εστιάζουν παράλληλα τόσο σε αισθητικά – καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της διδακτικής
διαδικασίας, όσο και στην ακαδημαϊκή της διάσταση. Οι μεικτές διδακτικές προσεγγίσεις,
δηλαδή αυτές που συνδυάζουν την άμεση, γνωσιακή με την έμμεση, δημιουργική μέθοδο
αποτελούν μία σύγχρονη επιταγή σύμφωνα με τη σύγχρονη σχετική βιβλιογραφία (Barry,
2010˙ Baum & Owen, 1997, 2002˙ Billig, 2010˙ Burton, Horowitz & Abeles, 1999˙ Catterall,
1998˙ 1999˙ Catterall, Chapleau & Iwanaga, 1999˙ Catterall & Waldorf, 1999˙ Cho & Vitale,
2014˙ Corbett, McKenney, Noblit & Wilson, 2001˙ Darby & Catterall, 1994˙ Drake, 2007˙
Erdoğan & Baran, 2009˙ Fowler, 1979˙ Fiske, 1999˙ Furco & Root, 2010˙ Goldberg˙ 1998˙
Goldschmidt & Jung, 2010˙ Hartzler, 2000˙ Hefferen, 2005 στο Burnaford, Brown, Doherty,
McLaughin, 2007˙ Holzer, 2009˙ Ingram & Riedel, 2003˙ Jensen, 2005˙ Καρτασίδου 2007˙
Knight, 2010˙ Marron, 2003˙ Nelson, 2001˙ Psilos, 2002˙ Romance & Vitale, 2012˙ Scott,
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Harper & Boggan, 2012˙ Smithrim & Upitis, 2005˙ Snyder et al., 2014˙ Upitis, 2011˙ Walker,
1995˙ Winner & Hetland, 2000˙ Winner et al., 2013). Στα αποτελέσματα του ημερολογίου
παρατήρησης της παρούσας διατριβής σημειώνεται ότι «Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να
αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να σκεφτούν και να συναποφασίσουν για το ποιες λέξεις θα
ζωγράφιζαν και να συμφωνήσουν ως προς τον τρόπο σχεδιασμού των αντικειμένων». Τέτοιου
είδους στοιχεία αποτελούν ενδείξεις ότι ο εξεταζόμενος τύπος δραστηριοτήτων δίνει τη
δυνατότητα στα παιδιά να εστιάζουν πολύπλευρα στα γλωσσικά διδασκόμενα θέματα,
ανοίγοντας προοπτικές αυξημένων επιπέδων μαθητικής εμπλοκής και πληρέστερων
μαθησιακών εμπειριών. Συνεπώς, η ένταξη των αισθητικών δραστηριοτήτων ροής στις
διδακτικές διαδικασίες προτείνεται ως περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μαθητές μπορούν να
καθοδηγούνται σε σχέση με τον ορισμό και τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά του διδασκόμενου
θέματος, και από την άλλη να καθορίζουν οι ίδιοι τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των
δράσεών τους ως προς το θέμα, ώστε να το εξερευνούν και να το ερμηνεύουν με τους δικούς
τους τρόπους.
Με βάση τη μελέτη ενός έκτου παράγοντα της μαθητικής εμπλοκής, την ικανοποίηση
που οι μαθητές αισθάνονται από τη συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία (Marks, 2000˙
McCabe et al., 2011˙ Shernoff & Anderson, 2014), οι προτεινόμενες δραστηριότητες επέφεραν
υψηλά επίπεδα ευχαρίστησης και ικανοποίησης στους μαθητές των πειραματικών ομάδων,
αρκετά υψηλότερα από εκείνα των μαθητών των ομάδων ελέγχου. Στα αποτελέσματα της
παρούσας διατριβής σημειώνεται ότι συχνά τα παιδιά των πειραματικών ομάδων εκδήλωναν
έντονο ενθουσιασμό για να συμμετέχουν στις αισθητικές δραστηριότητες ροής και εξέφραζαν
παράπονα όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία και αποχωρούσε η ερευνήτρια. Τέτοιου είδους
στοιχεία αποτελούν ενδείξεις ότι αυτός ο τύπος δραστηριοτήτων ενισχύει τα θετικά
συναισθήματα των μαθητών. Το ζήτημα της ικανοποίησης των μαθητών είναι σημαντικό καθώς
έχει συνδεθεί με την εμπλοκή τους και την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης (Appleton,
Christenson, Kim & Reschly, 2006˙ Korobova, 2012). Ως προς αυτό, προτείνεται οι
εκπαιδευτικοί να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τις αισθητικές δραστηριότητες ροής,
στοχεύοντας ειδικά στην ενίσχυση των συναισθημάτων ικανοποίησης και στη δημιουργία μιας
χαρούμενης και ελκυστικής ατμόσφαιρας κατά τη διδασκαλία.
Συνοψίζοντας, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αναδεικνύουν μια θετική προοπτική
για την αυθόρμητη και βαθιά εμπλοκή των παιδιών στις διδακτικές διαδικασίες, μέσα από
εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, στις οποίες αξιοποιούνται η «ενιαιοποίηση της
τέχνης» (arts integration) με τα υπόλοιπα διδασκόμενα θέματα, καθώς και τα πορίσματα της
θεωρίας περί «εμπειριών ροής» (flow experiences). Φαίνεται λοιπόν,

ότι οι αισθητικές
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δραστηριότητες ροής μπορούν να οδηγήσουν σε έναν καινοτόμο τύπο διδασκαλίας, με βάση
αυτό που ο Πλάτων αποκαλούσε ««Μετά παιδείας και ηδονής μανθάνειν» (Κωνσταντινίδου,
1988). Γίνεται διακριτό ότι οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν με γνώμονα το συνδυασμό
των χαρακτηριστικών που διέπουν τις εμπειρίες ροής και των πορισμάτων για την ενιαιοποίηση
των τεχνών στα αναλυτικά προγράμματα θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε ένα λιγότερο
βερμπαλιστικό, περισσότερο παιδοκεντρικό, περισσότερο πολυτροπικό, προκλητικό και
ανοιχτό σε επικοινωνιακές, συναισθηματικές και δημιουργικές διαδικασίες σχολείο. Ένα τέτοιο
αυθεντικό περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να αναπτύξει ουσιαστικές και
πολύτιμες δεξιότητες, να ανακαλύψει εσωτερικά οφέλη από την εμπλοκή του σε μια μαθησιακή
διαδικασία με νόημα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.Ενδεικτικές απομαγνητοφωνήσεις

Απομαγνητοφώνηση 1ης και 11ης διδασκαλίας
Εκπαιδευτικός=Ε
Παιδί=Π
Διδασκαλία 1η
Ομάδα ελέγχου:
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του κειμένου με τίτλο «Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος», η
εκπαιδευτικός στην ομάδα ελέγχου αρχικά έθεσε ερωτήσεις στα παιδιά σχετικά με την εικόνα που
υπήρχε στο σχολικό βιβλίο. Στη συνέχεια ζήτησε από τα παιδιά να αναφέρουν σύνθετες λέξεις:
Ε: Ποια εποχή του χρόνου δείχνει η εικόνα; Θέλω να μου απαντάτε ολοκληρωμένα, για να δω.
Ποιος θα μου πει;
Π: Δείχνει την εποχή του χειμώνα.
Ε: Πώς το κατάλαβες Γεωργία;
Π: Γιατί τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο και κάνουν τσουλήθρα στο χιόνι.
Ε: Έτσι. Ποια εποχή ρίχνει χιόνι;
Π:Τα Χριστούγεννα.
Ε: Ναι και τα Χριστούγεννα ρίχνει χιόνι, αλλά ποια εποχή έχουμε όταν ρίχνει χιόνι;
Π:Χειμώνα (δύο παιδιά συγχρόνως).
Ε: Αφού κοιτάξετε καλά καλά την εικόνα να μου πείτε τι βλέπετε. Βλέπετε έναν;
Π: Χιονάνθρωπο (ομόφωνα).
Ε: Ποιοι είναι εδώ στην εικόνα; Οι υπόλοιποι δεν βλέπετε τίποτα στην εικόνα; Αλεξία;
Π: Κυρία με κοροϊδεύει συνέχεια.
Ε: Βαγγέλη νομίζω μιλάει η Αλεξία και πρέπει να τη σεβαστούμε.
Π: Τα παιδιά.
Ε: Που μπορεί να βρίσκονται όλοι αυτοί; Εδώ εσείς δεν θέλετε να μας πείτε;
Π: Στο χιόνι.
Ε:Ναι αλλά που; Έξω στην αυλή του σχολείου; Στο σπίτι τους; Έχουν πάει στο βουνό;
Π: Στο βουνό.
Ε:Πως το κατάλαβες; Βλέπεις κανένα βουνό;
Π:Γλυστράει από εκεί το παιδί.
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Π: Κυρία, είχα πάει στο βουνό με τη μαμά και είδα λίγο χιόνι.
Π: Κι εγώ πηγαίνω με τη μαμά, το μπαμπά και τον αδελφό μου αλλά δεν ξέρω που.
Ε: Στην Πάρνηθα μάλλον. Φτάνει. Τα παιδιά τι έχουν φτιάξει;
Π: Έναν χιονάνθρωπο.
Ε: Μήπως του έχουν φορέσει και κάτι;
Π: Όχι ναι (ομόφωνες απαντήσεις)
Ε; Τι του έχουν φορέσει; Τι του έχουν φορέσει Χρύσα;
Π:Ένα δίχτυ.
Ε:Τι άλλο;
Π:Ένα καπέλο (ίδιο παιδί) και παπούτσια.
Ε: Τι άλλο βλέπεις; Στα μάτια του;
Π:Βελανίδια.
Ε:Στο στόμα;
Π:Μια μύτη από καλώδιο.
Ε: Επόμενη ερώτηση. Για τεντώστε αυτάκια. Σας αρέσει ο χιονάνθρωπος που έφτιαξαν τα
παιδιά;
Π: ναι όχι (ομόφωνα)
Ε: Χεράκια.
Ε: Άρη σου αρέσει;
Π:Ναι.
Π: Εμένα όχι.
Ε: Μπορείς να μας περιγράψεις πως είναι Άρη; Περιγράφω σημαίνει λέω πώς είναι.
Π:Ωραίος.
Ε: Από τι έχει φτιαχτεί;
Π:Από χιόνι.
Ε:Και τι του έχουν βάλει τα παιδιά;
Π:Μια κατσαρόλα.
Ε:Γιατί;
Π:Για καπέλο.
Ε:Τι άλλο;
Π:Παπούτσια, πίπα και πίσω του χρωματιστά τσουβάλια.
Π:Κυρία γιατί του έχουν βάλει τσουβάλι;
Π:Για ουρά.
Π: Για μπλούζα.
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Ε: Και γιατί του έχουν βάλει την οδοντόβουρτσα;
Π: Για πίπα.
Ε: Ποιος άλλος είναι στην εικόνα;
Π: Εγώ πρόσεξα το Μολύβιο.
Ε: Ο τίτλος του μαθήματός μας ποιος είναι; Δεν είναι χιονάνθρωπος, προσέξτε!
Π: Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος (ομόφωνα).
Π: Τον χιονάνθρωπο που έφτιαξαν τα παιδιά τον ονόμασαν παπουτσωμένο χιονόδρακο. Από
τον τίτλο του μαθήματος τι καταλαβαίνουμε; Τι σημαίνει παπουτσωμένος χιονόδρακος;
Π:: Ένας χιονάνθρωπος με μπάλες και φαίνεται σα να είναι ένας δράκος.
Ε: Παπουτσωμένος τι σημαίνει;
Π: Έχει τεράστια παπούτσια.
Ε:Παιδιά τον χιονάνθρωπο που έφτιαξαν τα παιδιά τον ονόμασαν παπουτσωμένο χιονόδρακο.
Γιατί τον ονόμασαν έτσι;
Π.: Γιατί είναι φτιαγμένος με χιόνι.
Ε: Και μοιάζει με;
Π.: Δράκο.
Π:Εμένα δε μου μοιάζει για δράκος.
Ε:Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη δράκος;
Π: Ουρά.
Ε: Στο πρόσωπο; Τι είναι; Είναι κάτι φοβερό, τρομακτικό!
Π: Και βάζει φωτιές.
Ε: Εκτός από το μάθημα, ξέρετε κάποια ιστορία ή παραμύθι που βγάλανε τον ήρωα
παπουτσωμένο;
Π: Ναι. Ο παπουτσωμένος γάτος.
Ε: Μπράβο!
Π: Τον έχω σε ένα βιβλίο.
Ε: Μπράβο, τον έχετε διαβάσει λοιπόν. Γιατί τον έβγαλαν παπουτσωμένο το γάτο;
Χρήστο δε μιλάμε. Αλέξη γιατί;
Π: Επειδή φόραγε μεγάλα παπούτσια και ένα καπέλο.
Ε: Για πείτε μου άλλη λέξη που να έχει μέσα το χιόνι;
Π: Χιονόμπαλα.
Ε: Άλλο; Όταν παίζω πόλεμο με το χιόνι πώς το λένε; Υπάρχουν κάποια κορίτσια που δεν
κοιτάνε εδώ.
Π: Χιονοπόλεμος.
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Ε: Τι μας έφερε η Αλεξία; Από πού μας το έφερες;
Π: Από το αυτοκίνητο.
Ε: Και πως τη λέμε;
Π: Χιονόμπαλα.
Ε:Στα παράθυρα της τάξης μας τι έχουμε κολλήσει;
Π:Χιονάνθρωπους.
Ε:Και τι άλλο;
Π: Χιονονιφάδες.
Ε: Τι είναι χιονονιφάδες;
Π:Αυτά που πέφτουν από τα σύννεφα.
Ε: Έτσι και αν κάτσουμε να σκεφτούμε θα βρούμε τόσες και άλλες τόσες. Άρα λοιπόν έχουμε
λεξούλες που αν ενωθούν μας κάνουν μία.
Ε: Έχετε περιέργεια να διαβάσουμε το μάθημα;
(Καμιά απάντηση)
Ε:Δεν έχετε περιέργεια να το διαβάσουμε;
Π: Όχι ναι (ομόφωνα)

Πειραματική ομάδα:
Η εκπαιδευτικός αφού έκανε ανάγνωση του διδασκόμενου κειμένου με τίτλο: «Ο παπουτσωμένος
χιονόδρακος» έδωσε τις εξής οδηγίες της δραστηριότητας στα παιδιά:
Ε: Tα παιδιά του κειμένου έντυσαν έναν χιονάνθρωπο και τον έκαναν «χιονόδρακο».
Ζωγραφίστε έναν χιονάνθρωπο, όπως θα τον ντύνατε εσείς και ονομάστε τον όπως θέλετε,
αρκεί το όνομά του να αρχίζει από τη λέξη χιονο...». Να φτιάξετε δηλαδή μία σύνθετη λέξη.
Είπαμε σημαίνει σύνθετη λέξη. Μια λέξη που αποτελείται από δύο άλλες λέξεις. Καταλάβαμε;
Π: Ναι (ομόφωνα).
Π: Κυρία μπορούμε να κάνουμε μόνο έναν; Ή μπορούμε όσους θέλουμε;
Ε: Μπορείτε να ζωγραφίσετε όσους θέλετε.
Π: Μπορούμε να του δώσουμε τρία ονόματα;
Ε: Ναι.
Π: Και ό,τι χρώμα θέλουμε;
Ε: Ναι, θυμηθείτε να τον ονομάσετε ανάλογα με το τι θα φοράει.
Π: Κυρία να ξεκινήσουμε;
Π.: Κυρία εγώ θέλω να τον κάνω ωραίο.
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Π: Κυρία να μοιράσω τους μαρκαδόρους;
Ε: Ναι να μοιράσουμε μαζί μαρκαδόρους και φύλλα για να ζωγραφίσετε.
Π: Εγώ έχω μαρκαδόρους, μόνο ένα χρώμα θέλω.
Π:Μπορούμε να ζωγραφίσουμε με ξυλομπογιές;
Ε: Όποιος θέλει ναι μπορεί και με ξυλομπογιές.
Π: Κυρία αν κάνουμε λάθος να το ζωγραφίσουμε από πίσω;
Π: Όχι με μολύβι θα το σχεδιάσουμε πρώτα (απαντά συμμαθητής).
Π: Κυρία με βοηθάτε;
Ε: Ναι, έρχομαι Σωτήρη.
Π:Κυρία σας αρέσει το δικό μου;
Ε: Καλύτερα να δούμε όλες τις ζωγραφιές σε λίγο που θα έχουν τελειώσει όλοι.
Π: Kυρία αφήνουμε κενό;
Ε: Όχι. Δεν χρειάζεται.
Π: Ποιο χρώμα θέλεις;
Π: Μου δίνεις το γκρι;
Π: Πώς γράφεται η λέξη που σκέφτηκα; Χιονοπόνι;
Π: Κυρία δεν ξέρω πως γράφεται αυτό που θέλω να γράψω.
Π: Χιονοαγόρι πώς γράφεται;
Ε: Έρχομαι να το γράψουμε μαζί.
Π: Αυτό το ο.
Π: Ο χιονομαγικός χιονάνθρωπος. Ποιο ι;
Ε: Με γιώτα γράφεται.
Ε: Τελειώσαμε όλοι;
Π: Κυρία όχι ακόμα.
Ε: Εντάξει, θα περιμένουμε δύο λεπτά.
Π: Σ’ αρέσει;
Π: Βάλε λίγο γκρι.
Π: Τώρα σ αρέσει;
Π: Τώρα ναι.
Π: Κυρία δεν τον έκανα καλό.
Π: Δεν πειράζει.
Π: Εγώ τελείωσα! Έγραψα και το όνομα.
Π: Το έκανα. Κοιτάξτε!
(μετά από δύο λεπτά):
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Ε: Ποιος θέλει να μας δείξει τον χιονάνθρωπό του και να μας πει πώς τον ονόμασε γιατί;
Π: Κυρία, κυρία (ομόφωνα)
Ε: Ναι, ξεκινάμε.
Π: Αυτός είναι ο χιονορομπότ υπουργός.
Ε: Και γιατί τον ονόμασες έτσι;
Π: Γιατί είναι σαν τους υπουργούς που φοράνε γραβάτα.
Ε: Πολύ ωραία. Τον είδατε όλοι;
Π: Ναι (ομόφωνα).
Ε: Πες μας Γιώργο.
Π: Εδώ είναι ο χιονοευχούλης που πραγματοποιεί τις ευχές των παιδιών.
Π: Να το δούμε;
Π: ααα (εξέφρασαν επιφωνήματα ομόφωνα).
Ε: Το είδατε;
Π:Ναι (ομόφωνα)
Π: Ωραίος!
Π: Κυρία;
Ε: Ναι Σωτήρη.
Π:Ο χιονοδράκουλας. Του έχω βάλει δόντια μεγάλα γι’αυτό τον ονόμασα χιονοδράκουλα.
Π: Κυρία να πω;
Ε: Ναι Νίκο.
Π: Εδώ πέρα είναι ένας δράκος που τον λένε χιονοπόδαρο και είναι έτοιμος να πάρει το παιδί
του αγκαλιά.
Ε: Πολύ ωραία.
Π: Κυρία εγώ.
Ε: Πες μας.
Π: Χιονογίγαντας, γιατί φορά ένα καπέλο, μπουφάν, έχει μάτια και φρύδια. Έχει για μάτια δυο
κουμπιά, για μύτη ένα λεμόνι και για στόμα ένα ψαροκόκκαλο και γάντια. Του έχουν ρίξει στο
κεφάλι του δυο χιονόμπαλες και εδώ είναι κάποια μεγάλα βουνά με χιόνι (γέλια).
Π: Για να δω!
Ε: Εσύ;
Π: Αυτός είναι ο Χιονοοχτώς κουμπιοχιονάνθρωπος γιατί έχει οκτώ κουμπιά. Έχει έξι κουμπιά
και μετράω και τα μάτια του για κουμπιά.
Ε: Η Γεωργία;
Π: Η δικιά μου έχει δυο ονόματα, τη λένε χιονοβασίλισσα χιονοπαλτούλα.
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Π: Δεν ακούμε τίποτα, πες πιο δυνατά!
Π: Φοράει ένα παλτό που έχει καρδούλες και έχει και ένα στέμμα.
Π: Κυρία εγώ να πω; Κυρία; (ομόφωνα)
Ε: Ωραία όλοι θα πείτε, καθίστε και να λέμε καλύτερα με τη σειρά.
Π: Εγώ τώρα; Χιονογιατρίνα. Έχω βάλει ένα καπέλο, μια περούκα, κουμπιά. Είχε στη δουλειά
έναν που είχε λιποθυμήσει και έχω βάλει ένα μηχάνημα που θα τον κάνει να ξυπνήσει.
Π: Και γιατί φοράει αυτό το κίτρινο;
Π: Το κίτρινο συμβολίζει την ασθένεια και τον πυρετό. Το φοράει για να μπορέσει να
θεραπεύσει.
Π: Τι κρατάει στα δύο της χέρια;
Π:Κρατά εργαλεία για να τα βάλει στο σώμα για να κάνει στους ασθενείς τζιζ.
Π: Ηλεκτροσόκ;
Π: Ναι
Π: αααα (ομόφωνα).
Π: Χιονοαστείος. Είναι αστείος γιατί είναι αγόρι και φοράει μια κόκκινη φούστα.
(γέλια)
Π: Εγώ του έδωσα δύο ονόματα χιονοσαλίγκαρος και χιονοδικέφαλος.
Π: Εγώ; Ο Χιονομυτόγκας.
Π: Επειδή έχει μεγάλη μύτη (ομόφωνα).
(γέλια)
Π: Αυτός ποιος είναι;
Π: Ο χιονομπασκετμπολίστας επειδή παίζει μπάσκετ και είναι τσαντισμένος γι’ αυτό κρατάει
ένα όπλο για να ρίχνει στους άλλους όταν πάει να βάλει καλάθι, δεν θέλει κανένας άλλος να
βάλει καλάθι.
Π: (επιφωνήματα ενθουσιασμού)
Π: Αυτό τι είναι;
Π:Χιονορομπότ.
Π:Έχει καλώδια;
Π: Ναι έχει καλώδια, φτιάχνει φωτιά,

ηφαίστεια, βουνά, σπαθιά. Του έχω βάλει πολλά

πράγματα.
Π: Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος από το μάθημα αλλά εγώ τον έκανα πράσινο.
Π: Το χιονοπόνι. Έβαλα στο χιονοπόνι αυτιά, πόδια σαν άλογο, του έβαλα τρεις κανελλίτσες
εδώ και ουρά.
Ε: Και τι έχεις γράψει;
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Π: Έγραψα ότι το χιονοπόνυ τρέχει στα λουλούδια.
Π: Χιονοχορευτής, του έχω βάλει μια ομπρέλα, μια τσάντα, 13 κουμπιά, ένα καπέλο με
λουλούδια. Δε μοιάζει και πολύ με χορευτή αλλά σκέφτηκα το όνομα κατά τύχη.
Π: Αυτός ο χιονάνθρωπος έχει τόσα πολλά ονόματα που δεν ήξερα ποιο να πρωτοδιαλέξω.
Χιονοσκατζόχοιρος γιατί έχει πολλά αγκάθια που τρυπάνε,

χιονονυχτερίδος με φτερά

νυχτερίδας και χιονοηφαίστειο και χιονοζόμπι.
Π:Χιονοτέρας: Έχει φτερά, ουρά, αγκάθια και μια κάμερα που δείχνει μερικά πράγματα,
πιστόλια, και ένα μηχάνημα που ρίχνει κάτι σταγόνες για να μεγαλώσει το χιόνι.
Π:Ουάου (ομόφωνα πολλά αγόρια)
Π: Χιονονεράιδα: Έχω βάλει τα φτερά της και περούκα. Κοιτάξτε και από πίσω.
Μεταμορφώνεται!

Διδασκαλία 11η
Oμάδα ελέγχου:
Ε: Λοιπόν, παιδιά, όταν βλέπουμε το γράμμα /τ/ μαζί με το γράμμα /ζ/ πώς το διαβάζουμε;
Π: /Τζ/ (ομόφωνα).
Ε: Θέλω να διαβάσετε το μάθημα.
Π: Σπίτι;
Ε: ..και να βάζετε σε κύκλο τις λέξεις που έχουν /τζ/. Όλες τις λέξεις που έχουν /τζ/ να τις
βάλετε σε κύκλο. Και όταν τελειώσετε αυτό θα κάνετε την άσκηση στη σελίδα 25 του βιβλίου
που λέει: «Ποιο γλωσσοδέτη είπε ο παπαγάλος στα ζώα; Συμπλήρωσε τα /τζ/ και διάβασε».
Στα κενά τι θα βάλουμε;
Π: /Τζ/ (ομόφωνα).
Π: Μόνο;
Ε: Και θα διαβάσετε το γλωσσοδέτη. Ας ξεκινήσουμε.
Π: Στο μάθημα κυκλώνουμε τις λέξεις που έχουν /τζ/;
Ε: Ναι, θα διαβάσεις το μάθημα και όσες λέξεις έχουν /τζ/ θα τις κυκλώσεις. Κάθισε κι έρχομαι
εγώ (η εκπαιδευτικός απευθύνθηκε σε ένα παιδί που σηκώθηκε).
Π: Κυρία και στον τίτλο;
Ε: Γιατί πετάγεστε τώρα όλοι μαζί; Δεν έχετε χεράκια; Ορίστε Γιώργο.
Π: Και στον τίτλο;
Ε: Ναι. Έλα Νίκο.
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Π: Τις λέξεις που έχουν /τζ/;
Ε: Ναι, στο μάθημα.
Π: Κυρία ολόκληρες τις λέξεις;
Ε: Ναι ολόκληρες.
Π: Δεν κυκλώνουμε μόνο τα /τζ/ (λέει ο Γιώργος στον Ηλία). Κυρία ο Ηλίας κυκλώνει μόνο τα
/τζ/.
Ε: Γιώργο κοίτα το δικό σου βιβλίο και άσε τον Ηλία.
Π: Κυρία τελείωσα.
Π: Σήκωσε χέρι (μια μαθήτρια στο συμμαθητή της).
Π: Κυρία μόνο στην αντιγραφή και στην ορθογραφία θα κυκλώνουμε τις λέξεις ή σε όλο το
μάθημα;
Ε: Σε όλο το μάθημα.
Π: Κυρία τέλειωσα.
Ε: Δεν πεταγόμαστε, χεράκια να σηκώνουμε. Νίκο μου φτιάξε και την ασκησούλα εδώ. Για να
μας διαβάσει ο Αλέξης τις λέξεις που έχουν /τζ/.
Π: Τζάκι, τζάμια, μουτζούρα, φλιτζάνια.
Π: Κυρία κουδούνι.
Ε: Το άκουσα.
Π: Κυρία να πάρουμε τα πρωινά;
Ε: Σε ένα λεπτό.
Μετά το διάλειμμα:
Ε: Πάμε στην άσκηση δύο, έχει ένα παραμύθι. Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας. Θα βάλετε στα
κενά το /τζ/ και θέλω να κάνετε ανάγνωση το παραμύθι.
Π: Όλο;
Ε: Ωραία πάμε στην άσκηση τρία. Γράψε τις λέξεις που λείπουν και διάβασε την συνέχεια της
ιστορίας. Βλέπετε που έχει λέξεις μέσα στο κουτάκι; Εδώ λείπουν λέξεις, πρέπει να τις
βάλουμε στη σωστή θέση. Ποιες λεξούλες έχετε μέσα στο κουτάκι; Για πες Λευτέρη.
Π: Τζίτζικας, φλιτζάνι, τζίτζικα, τζάκι, τζάμι.
Ε: Την λέξη «τζίτζικας» σας την έχει βάλει με μια μαύρη γραμμή γιατί την έχει βάλει κάτω ε;
Για να δούμε ποια λέξη ταιριάζει. Θα την βρείτε; Χθες βράδυ άκουσα χτυπήματα στο;
Π: Τζάμι.
Ε:Τζάμι. Γράφουμε την λεξούλα από το κουτάκι. Είναι η τελευταία στο κουτάκι. Βάλτε και μια
γραμμή στην λεξούλα τζάμι που την βάλατε. Ήταν ο τζίτζικας. Η πρώτη πρώτη λεξούλα. Την
γράφετε και μετά τις βάζετε μια γραμμή. Ήταν ο τζίτζικας. Έγραψες Αλέξανδρε;
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Π: Και μετά τζάκι.
Ε: Σσσς ήταν ο τζίτζικας. Το γράψατε; Έτρεμε από το κρύο. Τον έβαλα κοντά στο;
Π: Τζάκι.
Ε: Τζάκι. Γράφτε την λεξούλα τζάκι είναι η προ τελευταία λεξούλα. Κυριάκο δείξε που είναι το
κουτάκι για να τα γράψει ο Αλέξανδρος.
Ε: Του έφερα ένα;
Π: Φλιτζάνι.
Ε: Έτσι. Γράψτε την λεξούλα φλιτζάνι μόνο αυτό σας έμεινε γράψτε την λεξούλα φλιτζάνι.
Τονίστε. «Του είπα τζίτζικα πιες λίγο ζεστό τσάι». Δήμητρα για διάβασε το μου από την αρχή
τι γράψαμε; Κοιτάξτε και οι άλλοι αυτό που γράψατε.
Π: «Χθες το βράδυ άκουσα χτυπήματα στο τζάμι, ήταν ο τζίτζικας. Έτρεμε από το κρύο. Τον
έβαλα κοντά στο τζάκι, του έφερα ένα φλιτζάνι του είπα, τζίτζικα πιες ένα φλιτζάνι τσάι».
Π: Σήμερα όλο με τον τζίτζικα έχουμε κολλήσει.
Π: Ναι και με τον μέρμηγκα.
Π: Κυρία να βάλω μέσα το βιβλίο;
Ε: Τελειώσατε; Βγάλτε τα πορτοκαλί τετράδια. Κοιτάξτε εδώ (στον Πίνακα) την πρόταση: Ο
τζίτζικας είναι στο τζάμι. Και το γράφουμε από κάτω άλλες τέσσερις φορές. Ωραία;
Πειραματική ομάδα:
Ε: Ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Χωριζόμαστε σε ομάδες. Τα παιδάκια που κάθεστε
μαζί θα είστε στην ίδια ομάδα (κάθονταν ανά τέσσερα άτομα). Όταν δώσω το σύνθημα, θα
κάνετε ένα συμβούλιο, στο οποίο θα βρείτε λεξούλες που να ξεκινούν ή να έχουν μέσα /τζ/.
Ιδέες μπορείτε να βρείτε και στο μάθημα ή στο τετράδιο εργασιών. Συζητάτε μεταξύ σας και
βρίσκετε τρείς λέξεις η κάθε ομάδα. Όποια ομάδα τελειώσει σηκώνει το χέρι και περιμένει να
έρθω να δω τις λέξεις.
Π: Να τις ζωγραφίσουμε κιόλας;
Ε: Μετά θα ζωγραφίσετε τις λέξεις σε αυτό το χαρτόνι. Θα το χωρίσω τώρα σε έξι μέρη.
Η πρώτη ομάδα θα ζωγραφίσει εδώ, η άλλη εδώ, η τρίτη εδώ, η επόμενη εδώ. Βρείτε πρώτα τις
λέξεις και θα σας πω μετά τις οδηγίες, εντάξει;
Π: Ναι (ομόφωνα).
Π: Κυρία /τσ/;
Ε: Όχι /τζ/.
Π: Σαν τη Τζαμάικα;
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Ε: Ναι, προσοχή να έχουν /τζ/ οι λέξεις, όχι το /τσ/. Κάντε κρυφά το συμβούλιο, για να
μην ζωγραφίσετε τις ίδιες λέξεις, ε;
Π: Εγώ βρήκα ήδη τρεις κυρία.
Ε: Τις είπες στους συμμαθητές της ομάδας σου;
Π: Ναι, τώρα.
Π: Κυρία τι είναι η τζαζ μουσική;
(Εξηγεί η εκπαιδευτικός ότι πρόκειται για ένα είδος μουσικής)
Π: Κυρία η «τσάντα» έχει /τζ/;
Ε: Όχι είναι /τσ/ στην «τσάντα». Αν είχε /τζ/ θα ακούγαμε τζάντα.
(γέλια)
Π: Βρήκαμε βρήκαμε!
Συζητούν για τις λέξεις τους όσο η ερευνήτρια χωρίζει το χαρτόνι σε έξι μέρη και η
εκπαιδευτικός βοηθά κάθε ομάδα με την ανεύρεση των λέξεων.
Π: Μη βάζεις μέσα χώμα (μεταξύ τους).
Ε: Βρήκατε όλοι;
Π: Ναι. (ομόφωνα)
Ε: Ωραία, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Όταν σας πω θα σηκωθείτε. Με το σύνθημα, ξεκινά να
ζωγραφίζει ο πρώτος από κάθε ομάδα. Όταν χτυπήσω το κουδουνάκι θα πρέπει να σταματήσει
να ζωγραφίζει και θα συνεχίζει τη ζωγραφιά του ο δεύτερος παίκτης.
Π: Κυρία αν δεν προλάβει να τελειώσει τη ζωγραφιά ο πρώτος;
Ε: Θα συνεχίζει τη ζωγραφιά του πρώτου ο επόμενος. Κάθε φορά που θα ακούτε το
κουδουνάκι θα αλλάζει παίκτης. Καταλάβατε;
Π: Ναι.
Ε: Ας σηκωθεί

η πρώτη ομάδα. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Μπράβο. Η κάθε ομάδα

ζωγραφίζει το κουτί της εντάξει; Μετά η δεύτερη ομάδα, που θα ζωγραφίσει εδώ. Τα παιδιά
της τρίτης ομάδας εδώ, της τέταρτης εδώ, της πέμπτης εδώ και της έκτης εδώ.
Ξεκινάμε;
Π: Κυρία πειράζει να βάλουμε ξύλα μες στο τζάκι;
Ε: Δεν πειράζει.
Π: Και άμα τύχει και κάνουμε το ίδιο;
Ε: Αν τύχει, δεν πειράζει.
Π: Να γράψουμε και τι είναι δίπλα;
Ε: Ναι. Ξεκινάμε;
Π: Εγώ έκανα ένα τζιτζίκι πετάγεται ένα παιδί.
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Π: Γρήγορα Σωτήρη!
Π: Κυρία άμα τελειώσουμε τη λέξη που έχει ζωγραφίσει ο άλλος ζωγραφίζουμε την επόμενη;
Ε: Ναι.
Π: Κυρία ο πρώτος τώρα;
Ε: Ναι.
Π:Κυρία εγώ θα κάνω τζαμαρία εδώ.
Π: Κυρία «τζίτζικας».
Π: Τελειώσαμε και τις τρείς λέξεις.
Ε: Stop!
Π: Όχι περιμένετε κυρία.
Π: Λίγο ακόμα κυρία, εμείς είμαστε στο δεύτερο. Έχουμε άλλη μία.
Ε:Ωραία, δύο λεπτά ακόμα και συνεχίζουμε.
Μετά από 2’
Ε: Κυρία να δείξουμε τις ζωγραφιές μας;
Π: Τώρα κάθε ομάδα θα μαντεύει τι ζωγράφισε η διπλανή της. Ξεκινά να μαντεύει η πρώτη
ομάδα. Να μας πει τι πιστεύει ότι έχει φτιάξει η δεύτερη ομάδα.
Π: Ένα σπίτι;
Ε: Έχει /τζ/;
Π: Τζάμι;
Π: Ναι.
Π: Μετά βλέπω μια πισίνα.
Π: Όχι (λένε τα παιδιά που το ζωγράφισαν) Αφού η πισίνα δεν έχει /τζ/!
Π: Πρέπει να έχει /τζ/.
Π: Τζάμι;
Π: Όχι. Κοντά έπεσες.
Π:Τζαμαρία!
Π: Ναι!
Π: Το βρήκα, το βρήκα!
Π: Εμείς έχουμε φτιάξει πολλά πράγματα.
Ε: Πάμε στην επόμενη ομάδα;
Π: Βλέπω ένα παράθυρο.
Π: Λάθος. Τζαμαρία.
Π: Έλα γιατί το μαρτύρησες, πανεύκολο ήταν.
Π: Ω παιδιά τζάκι και αυτό μελιτζάνα.
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Π: Κάναμε τις μελιτζάνες και χώμα.
Π:Αυτό τι είναι; Μη μου πεις αυτό είναι ηφαίστειο.
Π: Όχι.
Π: Δύσκολο.
Π: Πυτζάμες, τζιτζίκια, αυτό είναι τζάμι και αυτό τζάκι.
Ε: Ωραία, ας συνεχίσουμε με την επόμενη ομάδα. Για να δούμε τι έχει ζωγραφίσει;
Π: Έναν άνθρωπο.
Π: Δεν είναι άνθρωπος.
Π: Άνθρωπος που κάθεται μπροστά στο τζάκι.
Π: Ναι, τζάκι.
Π: Τζάκι, μελιτζάνα, αυτό δεν ξέρω.
Π: Είναι ο Τζέρυ καλέ ο Τζέρυ!
Π: Το ήξερα!
Π: Μη πέφτετε όλοι πάνω σας παρακαλώ!
Ε: Πάμε στην επόμενη ομάδα;
Π: Τζίνι;
Π: Τζίνι με δυνάμεις που ρίχνει και γίνεται σκοτάδι.
Π: Πυτζάμα, τζίτζικας, τζάκι.
Π: Και αυτό;
Π: Παράθυρο.
Π: Το παράθυρο δεν έχει μέσα /τζ/.
Π: Τζάμι.
Ε:Ωραία, πάμε στην επόμενη ομάδα.
Π: Σπίτι.
Π: Όχι αυτό δεν είναι σπίτι.
Π:Τζαμαρία το βρήκα.
Π: Αυτό τώρα τι είναι; Τζάκι;
Π: Όχι. Αυτός είναι πύραυλος που πάει στο διάστημα.
Π: (φωνάζει δυνατά ένα παιδί από άλλη ομάδα). Τι; ΄Εχει μέσα /τζ/; Πύρατζος ή πύραυλος
είναι;
Π:Πρέπει να έχει /τζ/ μέσα.
Π: Ή μήπως το λένε τζύραυλο;
Π: Τζύραυλο; (γέλια)
Π: Και το σπίτι που έφτιαξαν δεν έχει μέσα /τζ/.
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Π: Ο Βασίλης το έφτιαξε δεν το έκανα εγώ.
Π: Τζιτζίκι είναι αυτό;
Π: Τζατζίκι όχι τζιτζίκι
Π: Κυρία, φτιάξαμε τζατζίκι με κεράσια μέσα.
Π: Έχει και γεύσεις.
Π: Που είναι;
Π: Να το!
Π: Αυτό τι είναι;
Π: Μετεωρίτζης. Έτσι τον λένε.
Π: Παγωτατζής;
Π: Όχι.
Π: Είναι καφετζής;
Π: Όχι.
Π: Τζίμι είναι από το γλωσσοδέτη (από άσκηση σχολικού βιβλίου.
(χτυπάει το κουδούνι)
Π: Γρήγορα παιδιά!
Ε: Θα συνεχίσουμε μετά, εντάξει;
Π: Κυρία εμείς σκεφτήκαμε να κάνουμε τζάκι και κρεβάτι.
Π: Κυρία θα παίξουμε κι άλλο παιχνίδι;
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Παράρτημα 2. Ενδεικτική κλείδα παρατήρησης

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ
ΕΜΠΛΟΚΗΣ

ΜΟΡΦΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1.Προφορική
λεκτική
συμμετοχή

Λεκτική επικοινωνία με τον
εκπαιδευτικό

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙ
ΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Λεκτική επικοινωνία
τους συμμαθητές

με

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Αυθόρμητοι μονόλογοι

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

2.Ενδείξεις
πολυτροπικής–
αισθητικής
ενασχόλησης

Εικαστική ενασχόληση

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Θεατρική ενασχόληση

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Ηχητική-Μουσική
ενασχόληση

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Κινητική ενασχόληση

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Χρήση πολυμέσων

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

3.Ενδείξεις
δημιουργικής
ανταπόκρισης

Ερμηνεία
διδασκόμενων
θεμάτων

των
γλωσσικών

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Αναφορές με φαντασία

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Χιουμοριστικές
και αποκρίσεις

αναφορές

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

4.Ενδείξεις
πολύπλευρης
ενεργοποίησης

Μη
λεκτική-σωματική
ενεργοποίηση

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Νοητική ενεργοποίηση

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Κοινωνική ενεργοποίηση

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
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Συναισθηματική
ενεργοποίηση

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

5.Εστιάσεις

Α. Ακαδημαϊκές

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Β.
Μεικτές

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Γ.Αισθητικές-καλλιτεχνικές

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

6.Ενδείξεις
ικανοποίησης

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
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Παράρτημα 3. Ενδεικτικό ημερολόγιο παρατήρησης

Ημερολόγιο παρατήρησης
Ημερομηνία:
Ώρα:
Διάρκεια:
Αριθμός παιδιών πειραματικής ομάδας:
Αριθμός παιδιών ομάδας ελέγχου:

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
1. Προφορική λεκτική συμμετοχή (λεκτική επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό, λεκτική
επικοινωνία με τους συμμαθητές, αυθόρμητοι μονόλογοι)
Σημειώσεις:

2.Ενδείξεις πολυτροπικής– αισθητικής ενασχόλησης (εικαστική ενασχόληση, θεατρική
ενασχόληση, ηχητική-Μουσική ενασχόληση, κινητική ενασχόληση, χρήση πολυμέσων)
Σημειώσεις:

3. Ενδείξεις δημιουργικής ανταπόκρισης (ερμηνεία των διδασκόμενων γλωσσικών θεμάτων,
αναφορές με φαντασία, χιουμοριστικές αναφορές και αποκρίσεις)
-Σημειώσεις:
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4.Ενδείξεις πολύπλευρης ενεργοποίησης (μη λεκτική-σωματική ενεργοποίηση, νοητική
ενεργοποίηση, κοινωνική ενεργοποίηση, συναισθηματική ενεργοποίηση)
Σημειώσεις:

5.Εστιάσεις (ακαδημαϊκές, μεικτές, αισθητικές-καλλιτεχνικές)
Σημειώσεις:

-6.Ενδείξεις ικανοποίησης
Σημειώσεις:

Κάτι άλλο (γενικές παρατηρήσεις – σχόλια)
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Παράρτημα 4. Πεντάβαθμη κλίμακα smileyometer

Smileyometer rating scale (Read, MacFarlane, & Casey, 2002).
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Παράρτημα 5. Έντυπο συγκατάθεσης γονέων

Έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης των γονέων και κηδεμόνων για συμμετοχή των
μαθητών /-τριών στην έρευνα της Αγάθης Αργυριάδη
Ενημερώνουμε και καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α’ δημοτικού
του σχολείου σας να συγκατατεθούν στη διεξαγωγή έρευνας της Αγάθης Αργυριάδη,
υποψήφιας διδάκτωρ του τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης.
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη νέων, παιδοκεντρικών προσεγγίσεων της διδασκαλίας,
έτσι ώστε οι μαθητές της πρωτοσχολικής ηλικίας να επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά στη
μαθησιακή διαδικασία. Η διδασκαλία μέσω των δραστηριοτήτων που πρόκειται να
εφαρμοστούν,

αφορά την 6η ενότητα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η

διδασκαλία θα βιντεοσκοπηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας και τα οπτικά και
ηχητικά αρχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό παρά μόνο για τις ανάγκες
μεταγραφής τους σε γραπτό κείμενο. Επιπλέον διαβεβαιώνεται ότι τα οπτικά και ηχητικά
αρχεία θα καταστραφούν μετά τη μεταγραφή τους σε γραπτό κείμενο ενώ την ευθύνη για τη
χρήση και καταστροφή των οπτικών και ηχητικών αρχείων τη φέρει η ίδια η ερευνήτρια.
Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και η
ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση.
Διαβεβαιώνουμε επιπλέον ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι (π.χ. κόπωση, δυσφορία κ.λπ.).Τα
δεδομένα και τα αποτελέσματα της έρευνας είναι εμπιστευτικά και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς από την ερευνήτρια.
Όλοι οι γονείς έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης, για τα γενικά αποτελέσµατα, εάν επιθυµούν.
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με όσα προαναφέρθηκαν.
Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην πραγμάτωση αυτής της προσπάθειας.

Αργυριάδη Αγάθη
Γονέας ή Κηδεμόνας
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Παράρτημα 6. Φωτογραφικό υλικό.

Δραστηριότητα 1Π. «Χιονομυτόγκας»

Δραστηριότητα 1Π. «Χιονορομπότ»

Δραστηριότητα 1Π. «χιονοοχτώς
κουμπιοχιονάνθρωπος»

Δραστηριότητα 1Π. «Χιονόγατα»

Δραστηριότητα 4Π. Εκπαιδευτήρια «Μπουγά». «Το κλειδί ανοίγει τη γη και πηγαίνουμε στο διάστημα.
Απεικονίζονται και οι πλανήτες».

Δραστηριότητα 4Π. «Το κλειδί ανοίγει ένα μπαρ στην παραλία». 151ο σχολείο Αθηνών

Δραστηριότητα 4Π . «Έχω φτιάξει ένα δεινόσαυρο και μπαίνω μέσα. Το κλειδί ξεκλειδώνει την πόρτα
του δεινοσαύρου»

«Τα παιδιά του κειμένου».

Δραστηριότητα 4Π . «Το κλειδί ανοίγει ένα κάστρο»

Δραστηριότητα 4Π. «Το κλειδί ανοίγει μια εκκλησία»

Δραστηριότητα 4Π. «Το κλειδί ανοίγει μια ντουλάπα που έχει μέσα αράχνες και έντομα»

Δραστηριότητα 4Π. «Το κλειδί ανοίγει την πόρτα του τρένου express»

Δραστηριότητα 4Π. «Το κλειδί ανοίγει ένα ουράνιο τόξο».

Δραστηριότητα 4Π. «Το κλειδί ανοίγει μία καγκελόπορτα»

Δραστηριότητα 4Π. «Το κλειδί ανοίγει μια μηχανή, έναν κορμό δέντρου, ένα ταξί, ένα λεωφορείο και
ένα περιπολικό».

Δραστηριότητα 5Π. Αγγελία.

Δραστηριότητα 5Π. Αγγελία

Δραστηριότητα 5Π. Αγγελία

Δραστηριότητα 10Π. Εικονογράφηση τραγουδιού.

Δραστηριότητα 10Π. Εικονογράφηση τραγουδιού.

Δραστηριότητα 10Π. Εικονογράφηση τραγουδιού.

Δραστηριότητα 10Π. Εικονογράφηση τραγουδιού.

Δραστηριότητα 10Π. Εικονογράφηση τραγουδιού.

Δραστηριότητα 10Π. Εικονογράφηση τραγουδιού.

Δραστηριότητα 10Π. Εικονογράφηση τραγουδιού.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 11Π.

Δραστηριότητα 13Π.

Δραστηριότητα 16Π. Πινακοθήκη

Δραστηριότητα 16Π. Πινακοθήκη

Δραστηριότητα 16Π. Πινακοθήκη

Δραστηριότητα 16Π. Πινακοθήκη

Δραστηριότητα 16Π. Πινακοθήκη

Δραστηριότητα 16Π. Πινακοθήκη

